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iÇKiSiZ AiLE SAZI 
Dördüncü Vakıfhan 

BORSA Kıraathanesinde 
Bu akşam ve pazar giındüz KEM.ANİ SADl 
İdaresinde mükemmel SAZ HEYETİLE 

birlikte BAYAN MUALLA 
'l'P1Pff''1''1" ??'lnQ 

Vapuru Ereğlide 
Mürettebatından 19 Kişi Kayboldu, 13 Vapur 
Karaya Oturdu, Birçok Yelkenli Parçalandı 

''Millet,, Battı 

Müthiş Fırtına, Karada da'Beıediyede 
Müh• Tahribat Yaptı !01~uzluk ım __ ~,~~ lddıaları 

'!11· ... 

( 

enizdeki biiyiik lırtınqJ0 dün mürettebatile beraber batan "millet,, vapuru 
-------

Vebali Ziraat 
Vekilinin 

Boynuna Olsun 

' Ereğli, 2 (TAN Muhabirinden) - Evvelki gece başlayan 
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~iddetl.i fırtına, ~~~ade.ni~de. on dokuz vatandaşımızın ölümü 
ıle netıcelenen buyuk bır facıaya sebep oldu. Ereğli limanında 
barınmakta olan Barzilay - Benjamen kumpanyasına ait Mil
let vapuru, azgın dalgalara dayanamıyarak zincirini kopardı. 
Limanın biraz açığına sürüklendikten sonra tayfaları ile battı. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 21 kişi olan mürettebatından ancak ikisi kurtarılabildi. 

Z iraat Kongresinin son cel
sesinde, hangi köyün, 

hangi murahhası bilmiyorum, 
köyün adamı, toprağı kazıyan 
larm asrrlardanberi gönülle
rinde t~ıdık:lan azabı, yutku
nup söyliyemedikleri derdi, 
Cümhuriyetin ve demokrasiniın 
verdiği bir cesaret ve açrkhkla 
döktü: 
- Bize Cümhurrefaimiz, vekille

rimiz, her taraftan gelen yük.!:ek a
damlarl:ı yanyana oturmaıc salahi· 
yetini verdiniz. Teşekkür ec1e.riz. Fa
kat bizimle alakadar olanlar gelip, 
geçti. Hepsi bizden :ılmağı dtişt:ndü
ler, vermeyi değil. Siz bize verece· 
ğinizi söylüyorsunuz. tnaıuyoru:r.. Fa
kat bütün bu konuşulanlar kağıt ü
zerinde kalırsa vebali Ziraat Veki
linin boynuna olsun. 

Bu köy adamının, Ci.irnhurreisi ve 
millet vekilleri önünde bu kadar a
çık, bu kadar gür sesfo konuşabilme
si, Türkiyedeki demokra<;inin en bü
Yiik delildir. Medeni geçinen mem· 
leketler bunun hasretini çektiği bir 

devirde. 

Z iraat Vekilinin omuzu bu ka
dar büyi.ik vebali tnşımıya 

mütehammil mi. bilmem. Fakat bu 
vehall . yalnız münferit bir şah-;m de
ğil ciimhurivc-tin sırtına yük lP.nen 
bir vebaldir. Devletin bu vebali ne 
kadar samimiyet ve ~iiv~nle üzerin~ 
aldığmın en büyük Ifadesı ~ .... c,ıaı 
BayaMn nutkud.ur. "~.?Y k~ınm" 
davası, büyük miff N"a 1'm%ın 
başında gelir! Mü d ka:.· · 

dar süratle har 
(Son 

Millet vapuru, Besim kaptan isminde eski bir denizcinin 
idaresinde olarak kömür almak üzere on gün evvel buraya gel
~işti. Limanda demirli duruyordu. Dün fırtına, patladığı sıra 
da, diğer büyük deniz vasıtaları gibi, Millet vapuru da açıl

mak üzere mane'\-Ta yapmağa hazırlanıyordu. Fakat, Karade
niz, dün otuz senedenberi görülmemiş şekilde kudurmuştu. Dal 
gaların irtifaı altı metreyi ferah ferah aşıyordu. 

Batan Millet vapurunun süvarisi 

Besim Kaptan 

''1\-fillet,, manevra yapmak im
kanından mahrum bir vaziyet
te, açığa doğru sürüklenmeğe 
başladı ve gitgide azan denizle 
uzun bir mücadeleden sonra sa 
hile nisbeten yakın bir y~rde 
kısmen sulara gömüldü. 

Bu faciayı sahilden görenlerden 
bir çoğu, bir kısım tayfaların gemi
nin direklerinde çırpınarak imdat js

tediklerini alakadarlara haber verdi
ler. 

Fakat, denizin etrafa dehşet saçan 
azgınlığı, hiç bir imdat kuvveti gön
derilmesine imkan bırakmadı. Millet 
vapuru, bir müddet sonra kuvvetli 
dalgaların tesiriyle yana devrildi ve 
tamamen sulara gömüldü. 

Son dakikada mürettebattan ancak 
iki kişinin kurtarılabildiğini öğren
dim. Kaptan ve çarkçılan da dahil 
olduğu halde, gemide, 21 kişilik mü· 
rcttebat bulunduğu anlaşılmış gibi
dir. 

Simdiye kadar. baskaca kurtanl
mıs kimse bulunmadığı için di~erle
ri kayıptır ve maalesef hepsinin bol f'nlmuş olmaları ihtimali kuvevtli-
dir. 

Şehrimize gelen malUmat 

Sir Persi Loren 

Roma Elçisi Oldu 
Dün şehrimize gelen malfunata gö

Lon~~a~ (A. A.~ -: İngilt.erenin ~ re, evvelki gün başlıyan ve şiddetini 
a buyuk elçisı Sır Pcrsı Loren nı biraz kaybederek hala devam eden 

n ayında tekaütlüğümi istiyecek o- fırtına, Karadenizde çok büyük tah-
. . Pert'in yerine İngilterenin Ro ribat yapmıştır. 

- .elçiliğine tayin edilmiştir. (Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 

--<>-

Makine ve Sanayi 

Şubesi 

işten El 

Müdürüne 

Çektirildi 
Belediye makine şubesinde uzun 

zamandanberi devam eden tahkikat 
neticelenmiş, şubenin müdürü Nus~ 
ret Kuline dün akşam işten el çekti
rilmiştir. Ayni müdürhiğe bağlı bu
lunan belediye tamirat atelyesi ve 
garajlar müdürü Tarık da dün isti
fasını vermiş ve kabul edilmiştir. 

Yapılan tahkikatın mahiyeti şu
dur; 

Müfettişler belediye makine şube
sindeki tetkiklerinde makıne ve sa
nayi şubesi müdürünü bir çok nok
talardan suçlu görmüslerdir. Bu ara
da, takip ve intacı lazım gelen bir 
cok evrakı, hiçbir kanuni sebep yok 
.ken masasında alılrovrlmlı.ı VP h·~!-...h--.;;_.,, __ ...,..-...ı_ıııoo 
-- -ww•.tıJ.ç:ı:c:ı~~etfCelenrtırmedj -

(Sonu: Sa. 10 Sü. 3) 

Son Facianın 1 

Mes'ul/eri j 

,T eshit Edildi ı 1 

Ankara, 3 (Tan Muhabirın-
, den) - Dolmabahçed~ izdiham 1 

' yüzünden on bir vatmıdC'~ımızın 
ölümile neticelenen kaza tahki
katı ikmal edilmi§tir. 

Mülkiye müfetti~lerinden Aıi 
Sami Tulumcu ve Sııim ta.rafın
dan hazırlanan tahkikat evrakı 

Dahiliye Vekaletine ı:erilm.1§tir. / 
Müfettişlerin fezleke.'>inde baıı i
dare amirlerinin hadise esnasm
da vazifelerinde ihmal qosterdi1c
leri ve bu halin lıizu.m·u mulıa~ 

kemeyi icap ettirdiqi kaydı ,,ar
dır. Vazifelerinde ihmrıl göste
ren Emniyet amir!eri arnsmda 
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eski vali Üstündağ, eski polı.s 
müdürü Salih Kılıç. mülkiye a
mirlP.rinden Rıza Ünal, Eskı Be- , 

Başvekil Daladye, Hariciye Nazırı :le bir arada 

Fransız Başvekili 
Dün Korsik dan 

Yunusa Geç+· 
Kotsikalıfar, "Silahlar1mıza 1 Karılarımıza 

ve Beşiklerimize Yemin Ederiz ki, Fransız 
Y aşıyacak, Fransız Öleceğiz 11 Dedif er 

~ondra 2 (Hususi) - B. Daladier bu sabah fecirle beraber 
Kors~kaya muvasalat e!~iş. ve orada hararetle karsı lanmıştır. 
Korsıkada karşılanışı gıbı yıne tezahüratla ayrılan B D ı d. 
saat 15,15 te Basti!aya muvasalat etmiş, bir buçuk ~aa~ ak~~~ 
~ıktank.sl?n.rak Basltıyak'd~n. Tunusa hareket etmiştir. Fransız 
aşve ı mı arşı ama ıçın Tunusta büyük bir ha ı k d · yoğlu kaymakamı Darıh Yurda.

kul, 1stanbul eski em11iyet m~·i
dür muavini Kamran da vantıı-. 
Tetkikat bir kaç gün i:;inde ik
mal edilerek evrak Devl<'t Şu
rasına gönderilecektir. 

Daladier, Korsikada söylediği nutukta de<Y~J kendz~rhı .. k~ar tı~. 
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· F ,.,. ı u ume ı-
nın, ransad~ her hangi hükumet iktidar mevkiinde bulunur-
sa bulunsun ırnparatorluğun bir karış toprfıg-ında f t 

1 

d · w • • f d 1 A n eraga e-
emıyecg ım, . e acarlık gösteremiyeceğini ı-;öylemiştir. 

B. Daladıer, Tunusa yarın varacaktır Başveki1 " k 
·~~~~~~~~~~~~~•bul merasiminden sonra Bizertedeki tahk·ı·matı . restmı da· 

zıyare e e-

================= 1 cektir. ==== Ondan sonr:ı Tunus beyi ile husu. 

G I• D E R A y A K s~ bir mülakat icra edecek ve bu mC 
lakatta yalnız bir tercüman hazır bu 
lunacaktır. Başvekil, Tunusa resmen 

Yazan: Aka Gunduz 
"Gidera~ak,, Aka .. Gündüzün TAN okuyucuları için 
hazırladıgı ve bugun tefrikaya başlad1ğ'ımız yeni 
romanının a~ıdır. " G 1 D E R A Y . .\ K ., da Aka
nın kudretlı kalemi ve akıc' füılfibu, si?.:i, eserin 
~aşından sonuna. kadar heyecan1a ~ürükleyecektir. 

Gidera!ak ,, nefıs bir aşk hikayesidir. Bu mükem
mel ese~ı, bugün sekizinci sayfamızda okuYllnuz. 

BUGUN 
11 

T A N.. SÜTUNLARINDA 

girdikten son.-a saat 19.30 da Tunus 
Gard <>telinde bir nutuk .. li k -
t
. soy yece 
ır. 

B .. Daladier çarşamba gününü ta· 
mamıyle cenul:;i Tunustaki müstah • 
kem mevzilerın ziyaretine tahsis e • 
d~cektir Mumaileyh. perşembe gü • 
nu Sfax. Eldiom. Sousse'de kısa biı 
müddet kaldıktan .sonra Bizerte'€ 
ve orada Foch krüvazörüne binecek· 
tir. 

KorsikaJa 
Ajacclo, 2 (A.A.) - l.'.,~ir vaktı 

Fransız filosu başta Suffren kruva· 
(Sonu Sa. 1-0 Sü. 5 te; 
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Serbest Düfiinceler: 

Şair Mehmet 
Akif Hakkında 

Tan aezetesinin dünkü ve evvelki 
stınkti nillhalannda ŞükMe Nihal 
ve muallim Ali Süha imzalı iki yazı 
intişar2tti. Biliyoruz ki; milletinin del 
rin sevgisini kazanmış bu büyük a • 
dama karp menfi ruhla hücum eden 
hir kaç Jdşi vardır ve bunJan cevap 
vermemek lazımdır. 

Et Fiatlarının 
Arttırılması İçin 

Bir Müracaat 

• 
Bugünden itibaren 

Fakat ''TAN,, da baştan asağı te
satlarla dolu ilk yazıyı ve tamamiyle 
111anasız olan ikinci yazıyı okuduk • 
tan sonra kendi büyüklerini bilir bu
sfiıikil genç nesilden olmam dolayi
•yla son defa olarak bir cevap ver • 
inekten kendimi alamadım. 

Anadoludan Pek Az 1 

Mal Geimiye Bcşlcrdı 

Şehre Bol Miktarda 
Su Verilebilecek 

Gençlik; İstiklal kavgasmm en a
tetll ve alevden nusralannı yazan, 
Çanakkale şehitlerine dikilmeyen a -
hideyi diken o büyük insanı hiç bir 
saman unutmamıştır. Onu hasta iken 
kafile halinde gençler ziyaret etmiş
ler ve o bundan çok memnun olmuş...,. 

1
stfkJAJ kavgamızda muvaffak o

lunamıyacağını ve Amerika man • 
dasına slrmemiz lbımdır diyenlere 
larp bu milletin lstiklilsiz yqaya • 
mıyacağına iman edip: 
Doğacaktır sana vadettiği gilnler 

Ziraat Kurumu namına Mezba • 
hada et satışı işlerile meşgul olan 
müfettişlerden Bülent, yapılan da
vet üzerine Ankaraya gitmiştir. Zan 
nedildiğine göre, kasaplann şikaye
tine mevzu olan narhtan fazla satıs 
işi hakkında alakadarlara izahat ve
recektir. 

Son zamanlarda şehrimize Ana
doludan az hayvan geldiği için, ma
liyet fiyatları yükselmiş, buna mu
kabil narhın eskisi gibi bırakılma
sı kasaplann zarar iddialanna yol 
açmıştır. Narhın, bugünkü piyasa va ' 
ziyetine uydurulmasını temin için, 
Kasaplar cemiyeti, busün belediye
ye bir müracaatta bulunacaktır. Diir. 

Hakkın Hayvan borsasında 800 koyun setı1 
Xfmbillr belki :yann, belki, yanndan mıştır. Bunun 400 ünü Ziraat kuru~ 

da yakın mu, 21 kuruş 30 paradan satın al-
t ~r.en :•171

1 
nasıl unuturuz? U • mıştır. Geri klan 400 ü de muhtelif 

~~~bi dmileilnz çinnd ancı ak bu iki yazı.( toptancılar tarafından toplanmıştır. 
.... ı ' cea e o_mamız lizun. z· m ıraat kurumunun narhtan faz-

• laya satı§ yaptığı iddialan üzerine 
B~yan -Ş~Afe Nihal,, ln ''İs~l • salibiyettar b"r zatın bunu tekzip 

111t mılllyetçilik,, tlblrine ve nusal eden sözleri karşısında bir kısım 
wrdiji mısraa da hayret etmedim. kasaplar, dün matbaamıza müracaat 
Çünkil; Aldfi baltalamak isteyenle • ettiler ve şu izahatı verdiler: 
rin yaptığı it budur. "Namık Ke • 
111al,, J de bu sözlerle; "İslimcıdır,, 
filin .ıye 7ok etmeye kal~maclılar 
mı? 

Ayni pir: 

"Hakkıdır hakka 
lstiklAl,, 

"- Kurum işe başlıyalı bir hııf
ta oldu. Kestirdiği hayvanlan İstan 
bul piyasasından aldığı için, ona pa 
halıya maloldu. Ve bu yüzden de top 
tnn narh fiyatı 31 kuruş olduğu bal 

tapan nllnetlmln de, cumarte.ı günü öğleye kadar 
karaman etini 33 kuruştan satmağa 
devam etti. Gazetenizin neşrıyatı 

yok iz- üzerine, o gün öğleden sonraki s2-
mihlil,, tışlar 31 kuruştan yapıldı ve sabah 

hlh._ diye Jıaybrım9br. Banlar • 33 kuruştan mal •alanlara da anda. 
•:ıa •eden bahsedilmlyor? Akifln 1- kl fark iade edildi. Elimizde Ziraat 

Veya: 
"Ebediyen sana yok ırkıma 

ki cephesi vardır! kurumunun satış makbuzlan var kı, 
Dini ve milli. bunlar hakikati isbata kilidir. 

Terkos sfizgeçlerin tıkanman 
yüzünden İstanbulun cumarte • 
si öğleden, pazartesi sabahına 

kndar kırk saat susuz kaldığını 
dünkii nüshamızda yazmıştık. 

Diin sabah beşte hafif taz • 
yikle şehre verilen su öğleden 
.sonra saat ikide tekrar kesilmiş 
tir. 

Terkos ~uyunun muntazam şe 
kilde ne zaman cereyan edeceği 
hakkında yaptığımız tahkikata 
kati bir cevap verilmemiş ve yal 
nız sah (yani bugün) sabahına 
kadar normalleşeceği iimit edil 
diği bildirilmekle iktifa edilmiş 
tir. 

DUn Terkos idaresi birinci ve 
ikinci miidiirleri bu mesele ile 
meşgul olmuşlar ve Kağıthane
ye giderek orada yapılmakta o
lan ameliyata bakmışlar ve öğ • 
leden sonra avdet etmislerdir. 
İstanbul Valisi Lutfi Kırdar da 
dün öğleden sonra Terkos ida -
resine gelerek şehrin susuzluğu 
meselesiyle yakından meşgul ol 
mustur. 

Bizim intıbaımız, hu susuz • 
luk meselesinin daha bir iki gün 
süreceği \"C hu arada da şehre 

azar azar su verileceği mcrke • 
zindedir. 

Bu yold:ı yaptığımız tahkikat 
sırasmda öğrendik ki: şehre gün 
de elli bin metre mikabı su la • 
zımdır. 

Uzun zamandır temizlenme • 
miş olan filtrelerin son zaman • 
Iarda yevmi sUzdiiğü su 28 bin 
tona kadn dfüıımüştUr. 

Bana makabli phrln )"eni ya 

pılan mahalleleri sa sarfiyatı • 
nı hayli arttırmıştır. Mesela yal 
nız Taksimdeki Talimhanenin su 
sarfiyatı günde altı bin ton ka
dardır. 

Bir şehrin en hüyUk müna -
kaf8 götürmez mUbrem ihtiya
cı olan su mevzuu üzerinde tet
kikat yapdrken bir türlii anla
yamadığımız bir nokta karşısın 
da kaldık . 

Buıfinkü susuzluğa sebep ola 
rak süzgeçlerin tıkanmasını gös 
teriyorlar. 

Süzgeçlerin tıkanması ffiphe
siz birdenbire olmadı. Günde el 
li bin metre mikabı su süzülür -
ken 45 bine, 40 bine, 35 bine düş 
til. Bütün bu tedrici milşahede

~r, günU:ı birinde bu süzgeç • 
lerin bilsbUtün tıkanacatını an
Jatmıya kafi değil miydi? Son 
dakikaya kadar beklemiye ne 
lüzum vardı? 

Yine tetkikahmız arasında 
öğrendik ki: Şehrin sulan ke • 
silditi sırada bir yangın zuhu • 
~a karşı Taksim sarnıcmda an 
cak elli santim kadar su bulu • 
nuyormuı. 

Bütün bunlan yazmakla İs • 
tanbulun şu iki gün zarfında ge 
çirdiği sıkıntı ve tehlikeye lf8 
ret etmek istiyoruz. Bununla be 
raber tehrin sokaklarını yıkat
maya kadar dtltilnen yeni vali • 
mizin, suya ne kadar ehemmiyet 
verdijini bildfğhnJz için Terkos 
derdinin yakında kati tekilde 
halledHecejinclen 4fe e1'W! .bu • 
lunmaktayıa. 

Dini kanaatleri kendi şahsi ka • 
naatlerldir. Fakat Akif sizlerin iddia 
ettiğiniz gibi, dine bağlanıp ilerleme 
7elim. diye bir teY söylememiştir. 

O "Safahat,, ın bir çok yerlerin
de dini yanlış anlayan cahil ve yo • 
bu:lara hileum etmiştir! Akifi asıl 

19şatacak tarafı muhakkak ki bu ta
nfı değildir. 

Nltekbn, Xunımun elhıde pfya
sadan tedarik edilmiş hayvan bu
lunduğu halde, bunun hepsini kes-. . . 
tıremıyor. Bu sebeple dün de ancak 
400 koyun satışa çıkarabildi. Ku
rum, bunda haklıdır, çünkü 31 ku
ruşa satı.ş yapmak zarannadır ve 
bu mallar ona 37-38 kuruş.:ı mal 
olmuştur.,, 

Tevkifhanede Bir 
Mevkuf Arkadaşını 
Bıçakla O/dürdü 

Falkan faclaS'lndaki, Umumiharp 
teki halimize feryat eden Akif, içti
mai yaralarımızı deşen Akif milli -
dir! 

Hangi şairimiz milletinin fcliket
lerfne onun kadar ağladı? 

"Balkandaki yangın daha kül bağla
mamışken 

Bir başka cehennem çıkıversin .. Bu 
ne erken!,, 

Diye feryat eden adamın vatan 
Vf' millet sevgisini inkar ed~ek ka -
dar nankör değiliz. Fikreti, Ziya Gö
kalpı, Haşimi sizlerden fazla severiz 
buna emin olun muallim bey. Fakat 
rençlik başlı başına bilyük bir kıy -
met olan ve milli marşını yaratan a
damı unutamaz. Maksat şunu bunu 
~kiştirmekse saydığınız isimlere de 
lıflcum edenler olmadı mı? 

M~seli, birinizin vicdanını ondan 
aldığınızı, diğerinizin milli dugttla -
ra tercilman olduğunu iddia ettiği • 
niz Fikretin de hUcum edilecek nok
talan yok mudur? 

Ttirk irfan miiesseseleri dururken 
Kolleje giden, kiitüphaneşini onlara 
hediye eden ve "Süleyman Nazif,, in 
dediji ıibi; "Mazlum Boerleri mağ -
Jip eden İngilizleri tebrik eden,, ve 
nlhavet bu ıuntle halkın bütün mu
kaddesatına saldıran o değil bidir? 

Fakat hiç kimsenin "'Sis,, i yazan 
Fikreti bu bakımdan yok etmeğe vic 
dam müsait değildir. 

Kasaplara göre, bugünkü vaziye
ti düzeltmek ve hem ufak sermayeli 
tüccarlarımızı, hem de Ziraat Kuru
nıunu zarara uğratmamak için her
şeyden evvel narhın değ"ştirılmesi 

lazımdır. Bugün yapılacak müracaat 
belediye tarafından tetkik edilerek 
bir karar verilecektir. 

Dün saat 15 de Tevkifhanede btr nı sırtına saplamıştr. 
cinayet işlenmiş ve mevkuflardan İlk darbenin tesirlle Bekir Js. 
Bekir isminde bir genç arkadaşı Ah tlmdat ederek yere yuvarlanmş ve 
met tarafından vücudu bıçakla de- can çekişmeğe başlamıştır. Ahmet, 
lik deşik edilmek .suretile öldürül • Bekirin üzerine atlıyarak bıçağı rast 
müştür. gele sokup çıkarmağa başlamıştır. 

İkisi de ayni koğuşta yatan bu İstimdat avazesini duyan jandarma 
gençler birbibirleri ile çok samimii ve gardiyanlar vak'a mahalline ye
iki ahbapken dün sabah birdenbire tiştikleri zaman Bekirin çoktan öl
ağız kavgasına başlamışlar, fakat müş olduğunu görmüşler ve Ahme

DanlJ YurdakulÇanliaya koğuş arkadaşlarının mümanaati ile di yakalamışlardır. 
Kaymakamı Oldu , fözla ileri gidememişlerdir. Fakat Dün geç vakte kadar yapılan tah 

Beyoğlu kaymakamı, Daniş Yur- 1 Ahmet biraz sonra Bckirln abdest- kikata göre hadisenin bir eroin ve
dakulun, Çankaya kaymalyımlığına haneye doğru ilerlediğini görünce ya alacak meselesinden ileri geldiği 
tayini hakkındaki kararname, dün ortalığın tenhalığından istifade et • anlaşılmaktadır. Müddeiumumilik 
vilayete gelmiştir. Bugiin kendisine miş ve arkasından yetişerek bıçağı- tahkikata devam etmektedir. 
tebliğ edilecektir. Daniş Yurdakul, 
evvela Emniyet dördüncü ş:.ıbe mü-ı BELEDiYEDE: 
dürlüğünde ve bilahare Beyoğlu kay 
makamlığında uzun müddet mu,·ar- imzaları Abnan 
fakıyetle vazife görmüş ve şimdi de 

terfian Çankaya kaym~kamlığma ta- Otobüscülerin Vaziyeti 
yin olunmu~ur. 

büyük bir isabet göstermişti. 
Onun bence yaratıcı tarafı bura

dadır. Yanna intikal edecek tarafı 

burası olduğu gibi .• 

Eski vali ve beledıye reisi Muhit-

tin Üstündağ zamanında işten mene
dilen otobüsçülerin yaptıkları müra
caatlar, belediye reis muavini Lutfi 
Aksoy tarafından tetkik edilmiştir. 

Lutfi Aksoy bu mesele hakkında bu 
Feveranlı anlarında onun diliyle gün vali ve belediye reisine izahat 

kendi. bu""yük· lu.klerini duyan ve dinle verecektir. Bu izahat üzerine lüzum 
yen Türk cemiyetinin vicdanı, onun hasıl olursa eskiden otobüs işlerini 
da çok iyi tanıdığı bu yiğit. ?1illet. tesbit etmiş bulunan komisyon tek
kendisinin herhangi bir fazıletıne, fe 
dakarlığına hitap eden insanı asla u- rar toplantıya çağırılarıık mesele ko-
nutmaz.,, 1 misyonda görüşülecek ve intaç edi-

d• 1 K d' • lecektir. Çok doğru ıyor ar. a ırsınas ve 
faziletkar insanların Akif hakkında- Öldürülen Kedi ve 

DENiZ VE LIMAı\fDA: 

Yusuf Ziya Öniş 

istifa Etmedj 
Dün çıkan sabah gazetelerinden 

birisi, Denizbank umumi müdürü 
Yusuf Ziya Önişln istifa ettiğini yaz
mıştır. Bu haber tamamilc asılsız ve 
uydurmadır. Yusuf Ziya Oniş, her 
zamanki gibi vazifesi başında çalış· 
maktadır. 

--o-

Abbas Hilmi Paıa 
Ankarada 

Sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi 
Paşa şehrimizden dün akşam eks
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

Sabık Hfdfvin Ankarada Cümhurrei-

3-1- 1939 

Em:nönü 
Meydanı İçin 

Hazırlanan Proje 

S - Hô/. ne demekir, hdlde 
perakende satıı yapılabilir 
mi? 

Bilahare 
Edilmek 

Tasdik 
Üzere 

Konuyor 

C - HAl, büyük şehirlerde muh -
telif esnafı bir araya toplayan ve hal 
ka alış verişi kolaylaştıran bir yer • 
dir. Bunlar ekseriya şehirlerin en ka 
labalık semtlerinde bulunur. Ve halk 
burada evinin erzak ve zahiresini 

' Tatbike sebze ve meyvesini kolaylıkla temin 
eder. Bu sayede şehirde kasap. seb -

Eminönü meydanının, birincil zeci, manav gibi dükkanların çirkin 
plAnla ikmal edilen kısmına a it ol- manzarasından kurtulur. Buralarda 
mak üzere şehir mütehassısı Prost alış veriş perakendedir. İstanbuldaki 
t:ırafından hazırlanan proje dün ak sebze hali, bunlardan değildir. Bura-

1 ~am vali ve belediye reisi Lf.ıtfi Kır- ~ı daha ziyade toptancıların çalıştı
dara verilmiştir. Bu proje, şehir pla gı ve sebzelerin şehre girip dağılma
nının· Nafia ve Dahiliye Vekaletleri sını kolaylaştıran bir nıi.iessesedir. 
tarafından tasdiki beklenilmeden Burada satışlar toptandır. 
muvfkkat olarak şimdiden tatbik e- e 
dilecektir. 

Projeye göre, Yenicami kemeri-
nin altından geçen yol, yaya yolcu
lara tahsis edilecektir. Nakil vasıta
lan için de camiin Balıkpazan ci -
hetinden dolaşıp İş Bankası önünde 
diğer yolla telAkl etmek üzere ikin-
ci bir yol açılacaktır. -r 

S - Ban binaların eephe
le,.ine "Bu bina filan şirketin 
malıdır.,, ibareli levhalar ası
yorlar, bundan maksat nedir? 
C - Maksat şirketin zenginliği ve 

sağlamlığı hakkında halka bir fikir 
vermektir. Bir müessese sermaye 
kuvvetini bundan daha iyi ilan ede
bilir mi? 

Balıkpazan caddesinin etrafında 
ki binalar yıktırılırken taşlan sökü-
len ve bu yüzden bugün bir çamur O 

deryası haline gelmiş bulunan Ba- S _ Biz Düyunu llmumige 
lıkpazarı caddesi de muvakkat ol • 
mak üzere parke dö~nmek suretile borcumuzu veriyoruz. Osman 
bu halden kurtanlacaktır. lı imparatorluğundan arazi 

Meydana ait üçüncü p1Anm tat- alan Yunan, Bulgar ve sair 
bikile Mısır çar§lsının önü de açıla- hükumetler niçin bu borcu 
cağrıdan o vakit nakil vasıtalan da- vermiyorlar? 
ha geniş l>ir kavis çizerek camiln C -- Lozan muahedesiyle bizden 
arkasından dolaşıp fş Bankasının ö- toprak alan memleketlere Düyunu 
nüne geleceklerdir. Şehir plinı ta- umumiyeden olan hisseleri de aynl
mamile tatbik edilince bu kavise de mı§tır. Bu devletlerin bu hisselerini 
,lüzum kalmıyacaktır. Zira yeni plan ödeyip ödemedikleri bizi alakadar 
la Köprünün Eminönü ciheti Bahk- etmez, bizim ödeyişimizin sebebine 
hane binasının önilne nakledilecek- gelince: Biz yer yüzünde kabuğuna 
tir. O vakit nakil vasıtalan bir ka- çekilmiş, dünya ile alakasını kesmiş 
vis yapmadan doğrudan doğruya ca- bir millet değiliz. İktısaden bütün 
mtin sağ tarafından geçip arkasın • dünya milletlerine bağlıyız. İktuadi 
dan fı Bankuının önüne çıkıc•k]ar hayatın inkif8fı dürüstlüğü fcabetti-
dı rlt. Biz bütiln dünyaya borcuna 1a -r. 

dik ~ mJileı. olduğumuzu fsbat et
,. M~ alt d~~an~c-0-:::'p'""'.IAnla:""_":"""'B""'a~m::e:.:k:;...,,;!Jtemiıizdir. Mademki Lozanda 
caddesi ağzında yayı • fcu"rü"Y~ffi ti~ı 1Jr .._,.fıi!Edir ka~ _. 
b . "t · t 1 yo !:> 
ırer geçı ıs asyon ar~ -·~pılacaktır. femizdir. Yalnız bizim yaptığımı:ı 

Bu geçit istasyonlan beyzi Şt.'-;1.l'v 'irD.V ~rcun mıktarını azaltmak, te • 
olup tam caddenin ortasında bulu- diye şartlarnı kolaylaştırmak, ve bu 
nacaktır. Karşıdan karşıya geçmek nun bütçemize bir yük olmasına 
istiyen yolcular nakil vasıtalanndan mevdan vermemek olmuştur. 
geçemedikleri takdirde istasvonna 

8 
tavakkuf edecekler, nakil vasıtaları 

geçtikten sonra geçeceklerdir. S - Tunus beytert nedir? 

POLiSTE: 

Karagümrükte Bir 
Randevü Evi Basıldı 
Karagümrükte Sarayağası cadde

sinde 45 numaralı evde oturan Ser
vetin randevuculuk yaptığını haber 
ahın zabıta mezkQr evde yaptığı bir 
aramada Mehmet ve Saim isminde 
iki erkekle Hatice adlı bir kadın bul
muş ve tahkikata baıtamıştır. 

Tramvay ve Otomobil 
Kaza lan 

Şoför Vehabın 688 numaralı oto
mobili ile 108 numaralı Şişli • Beya
zit tramvay arabası arasında bir çar
pışma olınuf, ikisi de hasara uğra
mıştır. 

* Vatman Mehmedjn idaresindeki 
tramvay arabası Ortaköyden ge~er
ken 17 yaşında Şuaybe çarparak ba
şından yaralamıştır. 

* Doktor Cevat tarafından idare 
olunan pllkasız otomobil istiklal cad 
desinde dunırken 61 numaralı Tak
sim • Fatih tramvayının ~arpma11na 
maruz kalarak hasara uğramıştır. 

* Şoför Hasanın 2645 numaralı o
tomobili Beyoğlunda Camadan soka
ğından geçerken AH isminde bir gen
ce çarparak başından yaralamıştır. * Mustafa tarafından idare olunan 
1772 numaralı otomobil Tahmis so-

C - Tunusun yeril hükümdanna 
verilen isimdir. Fakat 1888 muahe -
desinden beri Tunus beyi Fransa na
mına hükumet sürmektedir. Fransa 
beyin herhangı bir kararını bozmak 
hakkını haizdir. 

• 
S - Tunus ne kadar zaman 

Osmanlılann elinde kal.mıı • 
tır? 

C - Tunus 314 yıl Osmanlı bay -
rağı altında yaşamış, Akdeniz ticare
ti üzerinde büyük roller oynamış, nl 
hayet 1884 de Fransanın müstemle
keleri arasına girmiştir. 

1 TAKViM ve 

3 lklnc:lkanun 
S A L 

HAVA 

1939 
1 

1 lncl ay GUn: 31 Kasım: 57 

Arabi 1357 Rumi· 135f 

Zilkade: 12 BlrlnclkAnun 21 
Gilneıı: 7,26 Öğle: 12,18 
İkindi: 14.39 - Aksam: 16,52 
Yatsı: 18,29 - İmstık: 5,39 

Yurtta Hava Vaziyeti 

Telaş, yersizdir. Gençlik, kıymet 

yerece~i insanlan pek isabetli olarak 

tavfn eder; umumi hükümler birkaç 

kişil"in kanaatlerile değişemez. 

K ymetli kültür bakanımız, Akif 

öldüğü zaman yazdıklan bir yazıda 

diyorlardı ki: 

ki fikri bu olabilir. Köpekler 
Bugünkü genç nesil, muhterem 

Kültür Bakanımızın dediği gibi bü • 
yüklerini hiç bir zaman unutmaya -
caktır. O biiyiiklere leke sürmek is -
teyenlerin sesi bu kadirşinas nesil i
çiııde boiulmaia mahkumdur. 

Yapılan bir istatistiğe nazaran İs

tanbul belediye teşkilatı 19311 senesi 

içinde 17182 köpek, 2150 kedi, 937 

senesinde ise 24495 köpek, 4930 kedi 

öldürmüi!ür. 

sirniz tarafından kabul edilmesi muh kağından geçerken arab:ı sürücüsü 
temeldir. Aliye çarparak bacağından yarala

mıştır. 

Y~llkl5y Meteoroloji istasyonundan a
lınan malı'.lmata g6re, hava yurdun Ak
deniz kıyılarile Egenin cenup t.1raflann· 
da <;ok bulutlu, Trakyadn kapalı, dil\'er 
bölgelerde kapalı ve ya~ b geçmi~. rüz
gArlar Doğu, cenubi şarki böl elerlle or
ta Anadolunun sark tarn flnrında cenubi, 
Egede şfmall, diğer yerlerde garb1 istika
metten kuvvetli olarak, Akdenizin ı::ıırk 

kısımlarında garpten, Karadeniz ve Ege 
denizinde de şimalden fırtına seklinde es 
mistlr. 

00 1atanbulda hnva ekseriyetle faz
buluUu ıeçmiş, rüzgtır ısimnlden n nt

yede 9Ll mW'! ızla esmiştir. Saat 14 de 
''Melmıet Akif hajkcılık ruhunda 

Ye Türk milleünin gösterdiği kah -
ramanlıklarm destanım duymakta M. SENER Kapeklerin civar klSyierden geldi-

ği anlaşıldığından bu köylerle hem
civar kazalarda belediy~ temizlik me
murları teksif edilecek ve bu hay
vanlar şehre girmeden bulunduklan 
yerde imha edilecektir. 

* Limanda bağlı b1Jlunan Ankar 
vapuruna yük ·veren mavnacı Me 
medin eli vapurla mavna arasına il· 
kışarak ezilmiş, tedavi altına 
mıstır. 

hav:s.lkt milimetre idt. Suhu net 
en k 33,!5, g151gedc 2.2 ve 

2,2 santigrat ola
rak k 
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Evi Soyduktan Sonra 
iki Çocuğunu Bırakıp 

Kaçan Kadın 
Asliye birinci ceza mahkemesin -

de kansı Cavidenin yüzünü yarala -
ynn vapur kazancısı Büyükdereli 
Keramettinin muhakemesine devam 
edildi. Suçlunun muhakemesi mev -
kufen yapıldı. Şikayetçi olan kansı 
Cavide de mahkemeye gelmiş. Yana
ğ'ının üstünde hafü bir iz vardı. 

Reis, suçlunun hüviyetini tesbit 
ettikten sonra, suçlu vakayı şöylece 
anlattı: 

- Ben bu kadınla altı sene evvel 
evlendim. İki çocuğu oldu. Birisi bir 
buçuk, birisi beş yaşındadır. Karım 

bir kaç scnedenberi bıına soğuk dav
ranmıya başladı. Bir aralık başka er 
keklerle düşüp kalktığını da komşu
lar bana söylediler. Bazı şüpheli hal
lerini de görmemiş değilim. Fakat i
ki yavrumun hatırlan için sesimi çı
karmadım. 

Kanm bir müddet benden ayn ya 
şadı. Sevdiği bir gencin yanına kaçtı. 
Ben de kendisiyle alakamı kesmeğe 

karar verdim. Çocuklar benim yanım 
da idiler. Ben gündüz çalı~aya git
tiğim için yavrular sokakta kalıyor
lardı. Komşular, çocuklarımın feci 
vaziyetine acıdılar ve bana dediler 
ki: 

- Sen bu kadınla yine barış, o te
miz bir kadındır. Şunun, bunun lafı
na bakma. Fakat şu ev uğursuzdur. 
Evi değiştir. 

Ben evimi kiraya vererek başka 
bir ev tuttum. Kanmı da yanıma al
dım. Bu sırad!l karıma Behice ismin
de bir kadın gelip gitmeğe ve niha -
yet bizde misafir kalmağa başladı. 

Bir gün bu kadın, bekar olduı,ın
dan bahisle, kendisini evlendirmemi 
istedi. Sonunda bunun evli olduğu 
halde tekrar evlenmek istediği anla
şıldı. Ben de bu kadının bir daha eve 
gelmesini menettim. 

Cocaklası bırakıp kaçtı 

Bundan sonra Behice bizim evi 

terketti. On beş yirmi gün geçmişti 
bir gece eve döndüğüm zaman iki 
yavrumu karanlık odada baygın bir 
halde buldum Ev tamtakırdı. Hiç bir 
'şya kalmamıştı. 

Karım eşyayı kaçırmış çocukları 

19 Lirayı 
Kumarda mı 
Kaybetmiş 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün Cevat, İsa, CemU, Sü
leyman, Muhittin adlı beş kişiyi ku
mar suçile muhakeme etti. 

Bunların bir davacıları vardı. 

Bu da !sanın karısı Fatma Dergüznr
dır. İsa 20 lira ücretle lıir tüHm de· 
posunda çalışan bir işçidir. EvYelki 
gün aylığını almış. Saat on ikide evi
ne dönecek ve karısil~ çıuşıya çıka
rak ufak, tefek alacaklar, bu arada 
ev kirası da vefecekler. Fatm:ı saat 
yirmi üçe kadar beklemiş, kocası gel
meyince onun paralı olduğu zaman 
kahvehanelerde kumar oynadığını 

düşünmüş ve hemen karakola gide
rek vaziyeti anlatmış: 

- Kocam, §Uradaki kahvehanede 
dört arkadaşile beraber kumar oynu
yor, demiştir. 

Poli~ler kahveyi basmıslar ve İ
sayı yakalamışlardır. İsa hPr ~eyi i
tiraf etmi!I. Cevat, Cemil, Süleyman. 
ve Muhittini göstererek: 

- Bunlarla oyun oynadık. Benim 
on dokuz liramı aldılar, demiştir. 

Bu itiraf üzerine polıs hepsini ya-
kalıvarak müddeiumumiliğe ver-

mic:tir. 
D!in mahkt>mPıiP h('nc:i de suçla

nnı i1"1<ar ettiler. İsa ela; 
- 'Rı>n c:arhnc:tıım. Pnram1 nPl'Pne 

kflv'hPttimmi bilmivonım ı:.arho;luk
tn hu arkadaşlara iftira ettim. de:H. 
Davacı Fatma Bergüzar da polisteki 
ifade!:ini yumuşatarak şunları soy
lemi~tir; 

- Ben bir sy, çocu~um1a beraber 
koC'amın ay sonunda alacağı yirmi 11-
ravı bekliyordum. Bin h!r dert, sefa
let içinde bir ay geçirdikten sonra 
kocamın aldığı nnfnkn parasını ku • 

yalnız başına bırakarak kaçmış. Ço -
cuklar yalvarmışlar, ağlamışlar: 

Fakat o çocukların seslerini kom
şuların duyarak kendi vaziyetini giiç 
leştir~eklerini tahmin ettiği için ço 
cuklan gırtlaklamış. boğmak istemiş. 
Çocukları bayılttıktan sonra kaçıp 
gitmiştir. 

Ben polise haber verdim. Kanmı 
Behicenin evinde buldular, eşyamı 

polis oradan alnrak bana teslim etti. 
İki çocuğumla evimde yalnız kal -
dun. Kanmı affederek tekrar evime 
çağırdım. Dinlemedi. Nihayet boşan
mıya karar verdi. Bir gün sulh teşeb
büsü için Büyükdere sulh mahkeme
sine gittim. Çocuklar da yanımda idi. 

Hakimin huzuruna çıktık. 
Kadın çocukları istemiyor 
Cavide çocukları istemedi. Ha -

kim çocukları istemediğim halde ba
na verdi. 

Mahkemeden çıktık. Ben çocukla
rı Cavidenin analık şefkatini celbet
mek için mahkelJll! koridorunda hı -
rakarak kaçtım. Çocuklar arkamdan 
feryada başladılar. Dayanamadım. 

Döndüm. Baktım ki yavrular mahke
menin merdivenlerinden aşağı yu • 
varlanmışlar, ağlaşıyorlar. Çocuk -
lar Cavidenin yanına sokulmak iste
mişler. Kadın ikisini de tekmeliyerek 
yuvarlamış. Çocukları perişan gö
rünce kendimi kaybetmişim. Erte
si gün kendimı Kağıthanede tuğla 

harmanlannın yanındaki dikenlerin 
arasında buldum. Dünkü vaziyeti ha
tırladım ve polise gidip, teslim ol -
dum. Cavidenın yüzünden yaralan -
dığını öğrendim. Benim yanımda bı
çak yoktu. Cebimde makine fişleri 
vardı. Demek ki o fişlerle yüzünü ha
fifce çizmişim. 

Katiyen kendisini öldürmek iste -
medim. Böyle bir fikrim olsa daha 
evvel tatbik ederdim.,, 

Suçlunun sözü bitmişti. Hakim 
şahitleri dinledi. HC'psi hfıdise hakkın 
da bir şey bilmediklerini söylediler. 

Bazı şahitler gelmemşlerdi. 
Mahkeme gelmeyen Şahitlerin ça 

ğınlmasına ve suçlunun serbest bı -
rakılarak mahkemenin gayri mev -
kuf olarak devamına karar verdi. 

Recai Nüzhet 
Hakkında Yeni 

Tahkikat 
Arkadaşımız Ahmet Emin Yal -

man tarafından açılan dava netice
sinde üç ay hapse mahkum edilen 
di§çi Avni Bayer henüz bulunama
mıştır. Suriyeye kaçtığı anlaşılmış ve 
iadesi için yapılan teşebbüsler de 
henüz neticelenmemiştir. .-\vnı ba
yere yardım ettiği iç.in bir buçuk ay 
hapse mahkum edilen Babanzade 
Recai Nüzhet de birkaç güne kadar 
mahkumiyetini bitirerek hapishane
den çıkacaktır. Yalnız müddeiumu -
milik İzmir müddeiumumiliğinden 

gelen bir dosya üzerine Recai Nüz
het hakkında yeniden tahkikat yap 
mıya başlamış ve dosyasını sorgu 
hakimliğine vermiştir. Bu dosyada 
bir arsanın sahte vesikalarla satıl

dığı iddia edilmiştir. 
Devlet Şı'.'lrası müteahhit Sahur 

Sami hakkında da takibat yapılma • 
sına lüzum görmüş ve bunu Adliye 
Vekaletine bildrimişti. Adliye Ve
kaleti bu dosyayı henüz müddeiu -
mumiliğe göndermemiştir. 

mara vermesi beni pek müteessir et
ti. Kocam parasını kumarda yutul· 
muştur. Kendisi de sarhoştu. Parası
nı yanında bulduğum ve şimdi bura
da gördüğüm dört arkadaşı aldı san
dım ve bu zannımı kuvvetlice soyle
dim. İftira etmiş olmaktan korku -
yorum. Kocamın parasını alanların 

bunlar olup olmadığını katiyetle söy 
liyemiyorum. 
Hiıkim Reşit, bundan sonra :hadi

senin tahkikine el koyan polisi şahit 
olarak dinledi. O da bunhrı kumar 
oynarken görmediğini söyledi. 

Hakim dosyayı tetkik etti. Beş ruç 
hı hakkında beraet karan vereli. 

Ne G .. zelmişim ! 

Maruf Fransız artisti Yvo1ıne Prin
temps, geçenlerde, çevirdiği bir fil
min gösterilmesine davet edılmiş, 

Kadıncağız, kurdelede kendisini gö
rünce haykırmaktan kendisini ala
mamış: "Meğer ben ne gımç imişim, 
meğer ben ne güzel imi§inı!,, Ne de
nir, dünya bu! 

lstanbul 
Cevap 

Bölgesi 
Bekliyor 

İstanbul Beden Terbiyesi genel di 
rektörlüğü mekteplilerin kulüplerde 
oynamamnlan kararının İstanbu1da 
tebliğinden sonra bu karara rağmen 
oynatan kulüpler hakkında ne şekil
de hareket edileceğini, müeyyideleri 
ne olduğunu sormuş, fakat henüz bu 
hususta bir cevap gelmemiştir. 

Beden terbiyesi direktörlüğü bir 
maç oynatmadan evvel yapılacak iti 
razlardan sonra, itiraz edilen oyun
cu hakkındaki iddianın tesbitini mü
tearrıza bırakmaktadır. 

Halbuki bugüne kadar itirazlar -
dan sonra tahkik ve tetkik bölgelere 
ait bir mesele idi. 

--<>-

Yeni Nafıa Tayinleri 
Ankara 2 {Tan muhabirinden) -

Çorum Nafia mühendislerinden Ce -
vat Bursaya, Sinoptan Hamdi Mani
saya nakledilmişlerdir. Manisadan 
Şükrü Isparta nafia müdürlüğüne !z 
mir mühendislerinden Nüzhet Mardin 
nafia müdürlüğüne tayin olunmuş _ 
!ardır. 

Kayseri fen memurıarıııuetıı .L'jt:ca ... 

Burdur~, Zat işleri memurlarından 
Roşit B\cil şclllğinc, Ali Ulvi zat işle 
ri memurluğuna, Seyhan nafia mü -
dür vekili Enver Malatya Nafia mü
hendisliğine, Yüksek mühendis mek
tebi mezunlarından ::\fohmet Seyhan 
su işleri mühendisiliğine, Naci Bur -
sa su işleri mühendisliğine tayin o
lunmuşlardır. 

-o-

Ziraat Vekôleti için 
Yeni Bina Yaphrılacali 
Ankara 2 (Tan muhabirinden) -

Ziraat Vekaleti, bugünkü Vekalet bi 
nası kafi gelmediğinden alt katı ta
mamen büyük bir salon olmak üzere 
yeni bir Vekalet binası yaptıracak -
tır. 

Bu salonda memleketin her tara -
fından getrtilecek mahsul nümune -
lcri ile, tablolar bir ziraat tetkik mü 
zesi haline sokulacaktır. 

--<>--

Nafıa Müsteşarhğı 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)·

Nafia Vekaleti müsteşarlığma demir
yollan ticaret hasılat reisi Taki Kös
ten vekaleten tayin edilml.i, vazife
sine başlamıştır. 

~ 

Mahmut Yedi A1 
Hapis Yat aca k 

'l' A N 

lzmirde 
Eserler 

Kıymetn 

Bulundu 

1 ! 11111 TAN Gazetesi 
l; 

ilan Fiyatları --... ---

3 - 1 -1939 
mı.!: ---... ----

İzmir - Agora suyunun Kültür S 
Radyo -----0--

Parka akıtılması için yapılan hnfri- = 
-:: 7 • • f • • 400 _: Salı, 3.1.1939 yat esnasında, bir çok kitabeler, büst ıncı say a sanfımı 

ler, başlıklar, kolonlar bulunmuştur. E 2 , , , 250 § 'ANKARA RADYOSU 
İyonyalı İzmirliler tarafından ya- : 3 , 200 § Türkiye Radyodifüzyon Postnları 

zıldığı anlaşılan bir kitabe de bu a-ı § 4 : •, , J OO : Türkiye Radyosu Ankara Jtndyosn 
radadır. : I f I d 60 _: Dnlgn Uzunluğu 

m!ü~~~n~::~:~~~da B~:~~~~=~:!~= I~ St;o:a:a;,:r a ; 40: T . A. Q. ;~~~4 :: 15~!: ~: 1~~ ~: 
1i ayan azası Diyoni;üs tarnfımlan l E Dikkat. § T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 KW 
şarap ilahına izafetle yapılmış bir i- : • : 12,30 Milzik (Solo - Pi), 13 Saat Ajail!! 
badcthane olduğu anlaşılan bir yer- : 1 - 1 santim: gazetenin ince : haberleri, meteor - Ankara. 13,10, 14 Mil· 

- dk (Rlyasetlcilmhur. Başkan. BandosU 
den çıkan 17 X 9 metre eb'adındaki : yazısile 2 satırdır : Şe!: fhsan Künçer), ı _ Askerl marş No. 
mozayike ehemmiyet ver~rek, btmun : 2 - İlanların fiyatı gazetenin : ı (F. Şubert), 2 - Güzel Knrmensıta -
etrafını istimlflke karar vermiştir.': tek sütunu üzerine hesap· : Vals (R. Volstet), 3 - Marlnarella -U· 
Burası olduğu gibi muhafaza edile- : lanmıştır. : vcrtOr- (J. Fücik), 4 - Boheme dair 

kt• - : -Fantezi- (Pucclnl), 5 - Kukuama -ES 
ce ır. : 3 - Kalın yazılar da gazetede : tapo entermezo (P. Linke). 

-o-- : kapladığı yere göre santim· :; 18,30 Tiirk müziği (ince saz - Seg~h ,re 
Hatay Dahiliye ve = le ölçülür = hüznm fnslı), l!l,15 Snat. Ajans, meteorolo· 
Müda aa Miis eşarı ~11111111111n1111111n1111111111nu111F Jjl ve ziraat borsası haberleri. 19,SO Tür!C 

Ankarada _ miizfiti (Saz eserleri), ı - ~ehnaz peşrevi 
Bigada Belediye, (Ali Ağa), 2 - Suzi dilarfı saz scm:ılsi 

Ankara, 2 (Tan muhabriinden) -
Hatay müdafaa ve dnhlliye müsteşa
rı İnayet Mürsaloğlu buglin Ankara
ya geldi, aliıkadar makamlarla ve hü 
kumetimiz ricalile temaslardan sonra 
Hataya dönceketir. 

Bir Kadının Hırsızhğı 
Üsküdarda Tophanelioğlunda Dev 

let Demiryollan umum müdür mua
vini Muhsinln 13 numaralı köşkün
deki bir odamn eşyası ayni sokakta 
oturan Bahriye isimli bir kadın tn -
rafından çalınmıştır. Bahriyenin e
vinde yapılan aramada eşyalar bu -
!unmuş, hakkında l8zıın gelen kanu
ni muameleye tevcsslil olunmuştur. 

Gülh~-; Müsamereleri 

(tanburl CcmU), 3 - Tanbur taksimi 
Radyolardan Vergi (Mesud Cemil), 4 - Kürdill pe~evi (tan· 

Ah yormuş ! burt Cemil), 5 - Hüıam saz semaisi (Şe-
Blgadan yazılıyor: Belediye, radyo rif Muhittin). 6 - Penbe kızdan (Haydat 

sahiplerinden beşer lira resim istemekte- Bey), Çalanlar: Vecihe, Mesut Cemil, Ru· 
d. R d şen Kam, Cevdet Kozan. 20 Konusm:ı {Hu-
ır. a yo sahipleri zaten posta idarele- I 

rlnce resme tabi tutulduğu için, beledi- kuk lmi Yayma Kurumu), 20,15 Müzik 
yenin bu karar ve talebi, aHlkadar halk- (radyo orkestrası --SC'!- Praetorius). 
ça iyi karşılanmamıştır. Kaldı ki, radyo- 21,15 Sant, Esham, TahvlHit, Kambiyo -
lnrdnn belediyelerce resim alınmama - ~ukut Borsası (fiyat). 21,25 Türk milılğl 
sı Dahiliye Vek5IetJnce evvelce emredil- {Şark1 ve tnkslm), l - Şarkılar {MOzey· 
miş olduğu da söylenflmekte ve başka yen Senar), 2 - Kemal Niyazi SC'yhun) 
bclcdlyelcrin, radyoya rağbeti arttırmak Kemençe taksim, S - Şarkılar (Mustafa 
için bizzat çalıştıkları görülmektedir. Cal!lar). 21,55 Konuşma <Türkiye postası). * 22,10 Müzik (kOçük orke-;tra), ı - Tattı 

meltemler - Vals (GunC!'l). 2 - Asker 
Erzincan Valisinden Rica marşı (Şubcrt), s - Mehtap isimli sonn
Erzlncan vllfıyetfnln Kemaliye kazası- tın ndacyosu (Bethoven). 4 - Şen parça 

na bağlı Abrenk köyünde hayli zaman (L<wln), 5 - Kantabilc (Sezar Kül), 5 -
evvel bir llkmektep yapılmıştır. Ru köy İkişer ikişer -vals- (Valttöyröl), 7 -
de 150 - 200 arasınd:ı okuma çağına Dillsinc lc:ln (Karlis), 8 - Banşma _ Pol
gelmlş çocuk vardır. Fakat, bu bina ho- ka CDrl,go), 9 - Rus motifleri üzerine pot
casızlık yüzünden mnalesef yapıldığı purl (Leopold). 23,10 MOzlk (eazband) 

GaJhnnc milsamerelerlnin 25 inci yı- ı:ündenberl boştur. Ve köyde de bnşka 23,45, 24 Son Ajans haberleri ve yarınki 
lının birincisi 30.12.93 de Gl. Hnst. de pro bir mektep yoktur. Kemallyedekl mek· program. 
fesör Dr. Kemal Hüseyin başknnlığındn teplerin ihtiyaca kôti gelmediğini de göz 
açılmıştır. önünde tutmak gerekUr. Mektep binası 

Prof. A. Noyan t.ırafındnn (tek taraf- hazır olan bu köye muallim temin et
lı Bnzdo vak'ası), Kulak Bş. Muavini Dr. mcslni Erzincan valisinden rica ederiz. 

• Hafif Kons~rler: 

Dahi Öke tarafından (N:ıhlycyi nekflye
de guddei nekfiye fon<'tion ile aUıkadar 
mahdut terleme), Prof. Dr. Burhanettln 
Tugan tarafından (FibrinemJe) hariciye 
muavini Dr. Hayri Meriç tarafından (nıı

dlr görülen bir apandisit vnk'ası), Da
hiliye muavini Dr. Nu~ct tarnfından (Bir 
lkter hemcnetlk vak'nc:ı), asabiye muavi
ni Dr. Sami Gürün tarafından (Ynsüllne 
ve cardlazol şok.larile tedavi edilmiş bir 
şlso ferul) vnk'ası takdim edilmiştir. 

MUnaknşalarn: Prof. Dr. Abdülkadir 
Noyan, Prof. Dr. Murat Cank:::ıt, Prof. Dr. 
Özen, Pr"'ar: • Dr. ıfuf'Jc. .... nr. Vahdettin 
saiye Bş. muavini Dr. NccaU Blcloğlu iş
tirnketmişlcrdlr. --------Fakir, Dul ve Yetimlere 

Erzak Verilecek 
Umum mOtekaldinl askeriye cemlye· 

ti Başk•nlıi'jından: Cemiyetimizde mukay
cyct askeri miltekıılt ve eytamı eramilden 
muhtaç olnnlara kömür ve erzak tevzii 
mukarrerdır. 

Muhtaç arkııdıış ve ailelerin ikinci lttı
nunun altıncı gününden on altıncı günU
ne kadar sabahın dokuzundan ::m üç(Uıe 

kadar er7.ak kaplan ile umumi merkezi
mize müracaatları rica olunur. 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

3 - 1 - 939 Salı günü 
akşamı saat 20 - 30 da 

ASMODE!'. 
5 Perde 

7.10 Berlin kısa dnlı?ac:ı: EPl<'nt'<'li 
konser (8 15: Devamı), 7.15 Pra": s,b::ıh 

neşriyatı, 13 Berlln kısa dnll!"\1: Hatif 
Şoför Gözü f le Şoförlerin musiki (14.15: Devamı), 15.15 Berlln kı-

D 1 sa dalgası: Halk danslıın, 16.45 Berlln 
ertlerİ Ve Steklerİ kısa dalgası: Orkestra musikisi, 17. Bres-

l - İş gören taksi nrabası caddede lav: Karısık konser. Kolonya· Hafif mu
müşterl!finf beklerken, memurl~r vazife- siki. 17 30 Mnskova (1000 m.): Konser 
leri icabı olarak müdııhnle ederler ve o- nakli, 17.45: Berlin kısa dalc?ası: İşsonu 
nu orndan kaldırırlar. Şoför oradan kal- konseri (19.10: DeYamı), 18.15 Hamburğ: 
karsa miişterislnden olur. Knlkmaz.qa ce- Karışık program, 18.30 Peşte· Koro ha -
za yazılır. Ve sırasına g1lre, bu cezalar vnlan. 111.30 Moc:knva (1000 m ): Kon _ 
bir sorör bUdccslnin 1ldemeslne imkAn ol- ser. 19 Prtıg: Hafit orkestra konseri, 20 
mıyan yekônlar tutar. Berlin lm;a dah?ası: Knrı'1k opera hnva-

2 - Şehrin yollan dardır. Hareket ha- ları, 20.15 Brcslııv: Neş'elf mmılld, 21.lO 
lind iken bir elle kornıı çalmnk, Btekl Dresla\•; Hafit musiki, 22.10 Prng: Rad
kül vnilyete soltnr. Halbuki, kffücl;ou Çkı- 'll0 ........ ,.s msı. 22.ıo Peşte: Aakert bıın _ 
mak yasaktır. Bu yasak, hususi otomo- KlSnfgsberg: Bando mu iki. 
blller gibi ya taksilerden de kaldırılma- Operalar, Op,retler: 
lı, yahut onlann da hiç değilse, sabah sc- 17. L.~ynz.lit: Opera musikisi, 18.30 
kizden akşam sekize kadar klakson çal- Moskova (1744 m.): Bir opera piyesinin 
mnlarına milsaade edilmelidir. nnkll, 21 20 Berlin ortn dalgası: "Barbl-

3 - Avrupadnn gelen muhtelif renkte er de Seville .. operası, 21.10 Könlğsber.ır. 
Uıkrıl otomoblllerinln kemcrbıe yalnız 'Tatar kadın., isimli opera piyes!, 22 
dama koymak kAfidir. Füzull yere boya Mildno: "Son Carlos,, operası. 
parası verilmemiş olur. Tabela parası da Oda Mu•lklııl: 

benzine ilave edilirse hiçbir şoförün be- bert), 23 Peşte: Meles kuarlell. 
lediycye taksi parnsı borcu kalmaz. lf!.35 Hamburg: Triyo konser! (Schu-

(Adreal mahfuzdur) Realtoller: 

Nl:--Ş-A-N--M· ERASIMI 11.45 Berlln kıs:ı dolgnsı: Piyano so-
natlan, 18 30 Prag: Keman sonaUan, 
19 Hamburg: Welbcrln eserlerinden so

Bnyan Sabiha Oyman He Kızılca- llst konseri, 19.20 Breslav: Şarkılar, 19.20 
hamam Ziraat Bankası memuru Bay r ... 'iypzlğ: Halk şarkılan, 19.25 Hamburg: 
Hayri Yazıcı'nın nişanlanması pek Şarkılar (Strauss), 20 Hamburg: Enst -
neşeli olarak yapılmıştır. Yeni nişan- rıımantal solist konser!, 20.25 Pe~te: Ma

car şarkılnn. 
lılara saadetler dileriz. 0~11 Musikisi: 

__ _ -~ _ 21.30: Kolonyn: %3.10 Moskovn (1000 
4 kanunusani carşamba günü akşamı ---=--...~-!!--~ rn.), 23.35: Hamburg. 23.35: Viyana. 

TURAN TİYATROSUNDA m~ 
Ses Kraliçesi HAMİYET YÜCESES , 'l 

ve arkadaşları ' Zevcim ve babamız Jandarma Mü· 
Sanatknr NAŞİT ve CEMAL SAHİR 1 fettişliğinden mütekait General Ha· 

Birleşiği 1 li1 Ethem'in damadı Yarbay Ahmet 
ZÜPPELER VODVİL 3 PERDE 1 Vefik Agar'm vefntiyle duear oldu· 

1~~~~~~~· Tafsilat el ilanlarında. Telefon: 22127 -~- --- =---- :r ğumuz büyük kedere, cenazesine 

,, TEŞEKKÜR 

bizzat gelmek, telgraf ve mektuplar 
Bu Cuma Akşnmı • •••••••••I göndermek surctile iştirak li).tfunda 

TAKSİM Sineması 
bulunanlara, çelenk göndı?ren zevat 

Meşhur Macar 
Yıldızı MAR 1 K A R Ö K K'ı 

Lenarın Son Opereti 

GECELERİ 

Yenişehirde Sazlıderede 8 numa- 1 
ralı evde otur2n sabıkalılardan Bay
ram oğlu Mahmut geçenlerde seyyar 
satıcı Azizin Kirmastı mahallesinde 
Otakçılar arsasındaki kulübesine gir
miş, kansının elbiselerini çalmıştır. 
Fatih sulh ceza mahkemesi dün bu Operet Filminde takdim edecektir .... Mevzuu Mükemmel 

ve müesseselere kar!5ı duyduğumuz 

minnet ve teşekkürümüzü ayrı ayn 
ifa etmekliğiınize teessürü altında 

bulunduğumuz büyük acı mani ol
duğundan minnet ve şükranlar1m1· 
zın ibliiğına muhterem gazetenizin 
tavassutunu, saygılanmızla dileriz. 

zc,·cesi Nuriyc Vefik Agnr, 
Kızları· Nezahat Uralman, FikTet 

Gi>k~e, 

davayı bitirdi. Mahmud un suçunu sa,•---- Şarkıları Nefis ve Dans lan Baş Döndürücüdür. ••••• 
bit gördüğü için kendisine yedi ay 
hapis cezası verdi ve tevkif etti. 

-0-

Üzümcülük için Yeni 
Tedbirler Ahndı 

1 

Büyük aşk Filmlerinin Yıldızı, "HABANERA,, filmi kahramanı 

MARLENE DIETRICH'in rakibi 

ZARAH LEANDER. 

O(rullan: İsmail Vefik AgRr, İhsn11 
Vefik Aı?ar. 

iRTiHAL 

Ankara, 2 (TAN Muhablrinden)
Ziraat Vekaleti üzüm mıntakalarırı- l 

Mevzuu, lüks ve ihtişam ve şarkıları kat'iyyen unutulmıyacak 

Yahya efendi camii şerifi müezzirı 
ve kayyımı İstanbul Vakıflar Baş
müdürlüğü Kırtasiye anbar memur
luğundan mütekait erbabı hayır ve 
hasenattan Beşiktaşlı Bay Hayri Tok· 
mak irtihal eylemiştir. 

da fazla mahsulü kurutmak için bu 
1 

seneden itibaren kurutma makinele- 1 

ri getirterek yeni tertibatla üzümiin 
ziyan uğramasının önüne geçecektir.~ 
Kayseri ve Ürgüp gibi üzümü bol ye 
tişen mıntakaların satılmayıp kala
cak yaş mahsullerini de Ank&raya 
getirterek şarap yapacaktır. 

AŞKA TAPAN KADIN 
Görülmemiş filmini yııratmıştır. Bu perşembe akşamı 

SAKARYA 

ı Beşiktaşta odun iskelcsbde l\f ah· 
keme sokağındaki hanesinden Salt 
güni.l kaldırılarak Sinan Pa.:$-"l caınii 

Sinemasında şerifinde öğle namazını müteakip CP" 

•••••- nazesi Yahya efendi aile kabrine def-
Fiyatlar: 35 • 25 ve Localar: 150 kuruştur. nedilecektir. 



.. 
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:TAN'ın tıedeft: Hebır· 
de. flklrd1o tıırt•td• 
tımls. dDrDst. .. mimi 
elmak, kartın gazetnl 
oımıya plıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnf!bl 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 8 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 100 " 
150 ,, 1 Ay 300 • 

MllleUerarası posta ittihadına dahil 
olmı7an memleketler için abOne 
bedeli mOddet ııraal7le 30, 18, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peelndlr 
Adr• dettıttrmek Z5 tunııtur. 
Cevap için mektuplar 10 tun11-
luk pul tlftveııl lb:ımdır. 

I ~~~?~ ~?."~~~~ J 
Cümhuriyetin 
Fazileti 

Memlekette Ctlmhurlyet nln 
be kadar kuvvetli kökler ıal Jjım 

anlamak için Ziraat Konpoealne lt
tirak eden k6y1Ulerln aözlerlnden 
daha kuvvetli phlt bulamayız. 

CUmhurlyetl münevverlerin anla· 
Ylp müdafaa etmeleri en tabii bir 
lıldlaedlr. Saltanat, htlp4at denlnln 
en büyük sulmUnll ıörenler ve hu· 
na en lyt cfuyanlar onlar olmtt~tur. 

F.ıu.t köyUl saltanat devrtnae, 
Jalnıs suUlm ıBrmekle kalmamıı, A· 
merlkan heyetinin raporunda dodi
ii gibi, köylU cefa ıönnllı, ölllm IÖI"" 

mUıtllr. Onun için ıaltanat devrinin 
en bflyiik kurbanı o idi. Yalnıs ona 
Cllmhuriyet 'rejiminin fazihıtlnl an· 
latmakta mUıkUlit çekilecetı ıanıla· 
bllirdl. 

Fakat Ziraat Konıreslnıte ıördUk
lerimls ve lılttildertmlz, CUmhnrlye
tln köyltl tarafından da sevJllp be
nlmsendiflnl ıöstemrlttlr. 

Kendilerine verilen son tay 'llya· 
fetlnde Baıveklll heyecana ıetirip 
ona son güzel sözlerini söylet.,n kiiy
lülerin sözlerinden aşaiıya aldığJm 
bir kaç parçayı dikkatle okuyunuz: 

"Ben Yozgadın Boğazlıyan kazası 

Kozan köyünden Rif at.. Dana da ke
rem edip iki kelime söylememe mü· 
ıaade ediniz. Şu dakikada iı;iıne ba
luyorum, Atatürk acısı var. Etrafnna 
bakıyorum, ayni kafa, ayni yol, bizi 
baM 
ausnne çıkaran bir hüktlmet, bizim 
dertlerimizi soran ve bunlara der
illan anyan bir hUkQmet. Yap.'m 
COmhurlyet diyorum." 

Bir diler köylU sevlDf ve heyeH· 
IUnı f6yle ifade ediyor: 

"Bapekll eflencemlze pUyor. Ko
b11§Uyor, lrahpyor, aevlflyoras. Ya
tasın bfl,.Werlmb, yapsın Cflnıha
riyet." 

TUrk lr&yltııtlntl Jıeyeeana retlren 
bu sahneler, Ctlmhurlyetln falletl-
1llr. Ondan evvelki rejimler k8ylUyfl 
•uıırlarda &len, vel'lflslle saray tof· 
l'alannı besllyen bir lr6le sayardı. 
8ugiln k6ylll efendlllllnl duyuyor, 
\>e hflk6met ona hizmet edebilmek· 
le 8vtlntl7or. 

tıte aradaki btlyftk fark. 

IC1top Sergisi 
-------

Beyoflu Balkevtnln bu .eme tek· 
tar açtıfı kitap sergisine te1mtr av· 
dete mecb11r olmak istemezdim. Fa
kat dlln sergiyi gördükten ıı;nnra, bir 
hd kelime De fikrimi söylemekten 
lı:endimi alamadım. 

Kitap sergisi yalnıs o 99ne nkan 
kttaplan teşhir için yapılmaz. O ft• 

lı:it bu kitapların bir fihrfstfnl bash· 
tıp dafıtmak klfidir ve belki de da• 
ha faydahdır. 

Sergiden maksat kitap hakkında 
Lir allka uyandırmak, okuyucu ade
dini arttırmak, ve memleket l(lnde 
okumak Ye kitap etrafında propa
Randaya bir vesde hazırlamaktır. 
bunun için de 1erıirl canlı, h•rek~t
ıı. a1Aka1ı bir Jta1e sokmak lbımdır. 
budnka wekllle halkı, Mfllrl 
rörınete sevkedecek bir maharrlk 
lııeveut delildir. Kitap ıBrmek isti· 
)'enler Ankara caddesini dola11p t"&

lrıekAnlara göz ge?.dfreblllrler. Se~· 
Pi bir kitapçı dUkk&nının caınekl· 
bından farklı yapan teY, onun mua3·· 
"~" 1'1.,. v,.,, .. '"'" "'""'''""1111 ve o 9(8• 
Yeye varm11ık için her tDr1ff vawıta· 
lardan istifade etmesidir. Oyle ki, 
0kuyan okumıyan bu seTslYe k0!98· 
'•k, ve onu seyretmekle bile bir 
role sevler ff~nttektfr. • 
beyoğlu Halkevinin ıelecek yıl 1

-

~lll bu şekilde hazırlanacaitm Oınit 
ltntek isterim. 

5 
TAN 

Son zamanlarda Orta Avrupayı yeni bir buhranla tehdit eden Uliranya meıeleıl• 
nln lçyiizü nedir? Nazi liderlerlnden bir kısmı, Almanyanın Ukranya tarafında ge
niılemek istediğini saklamadılar. Almanya bu iıe neden karıııyor? Bu meseleyi ör:~ 
sürmekten maksadı nedir? Bugünkü Ukranyanın vaziyeti ne merkezdedir. -.utiin 

G~tJŞLfJ) 
irtica 
Hortlar mı? bunların cevaP.larını aıağıda~i ya11ci ~ .. ,Qicw~mm. 

a a a Yazan: Sabiha ZekeTiya Smel 

.Avrupanın Yeni Tehlike 
Mıntakası: UKRANY A 

On yed'nci asırdan itibaren ıe
çen_.Uç asır tauıupla liberal dilttln· 
celerin, demokrasi ile mutlaklyet 
ldarelerinin, hürriyetle iatlpdaclın, 

milli vahdetlerle emperyalizmin 
mUcadeleaile doludur. Derebeyled· 
nln latipdadına karşı yapılan bUyilk 
ibtllMler, İJllİliz, Amerikan, Fran• 
sız ihtillllerl bir taraftan krallarla, 
toprak lortlarile mücadele ederken, 
bir taraftan da kiliselerin taassubu 
ile çarpışmıştı. Zaman saman htlr· 
rh·et ve demokrasi fikirJerln!n gale
b~sin.i, krallıkların yıkıldı~ını gor
diiğiimüz ı:ihi, liberal mücadelenin 
du;akladğını, yıkılan tahtlar üzeri· 
ne tekrar N apol~ <Jnlann oturdutu• 
nu gördük. Bu Uç asırdanberi de -
vam eden mücadele, yirminci asır
da daha keskin bir şekilde devam e
diyor. Tarihin, bilhassa A vrupanın 
sivasi \'e icfmai tarihinde büUin 
tekiıniilii b

0

ize yıkılan ve ezilen irti
ca ve istipdat kuvvetlerinin da'ma 
pusuya ~·attığını. hürriyet ve de -
mokrasin'n kii~ük bir zafından is
tifade eder etmez hortladtuıı gös-

Avrupa demokrullerl, hlll 
M ünlh anlapnumm peıin -

de dönüp dolandıktan halde mih -
ver, fethedilecek yeni sahalar a -
ramaktadır. 

Tereddüt noktan, mllıverln han 
gt sahayı istihdaf ettilidir. Çünkü 
mihver slyueti, bir kaç demiri bir 

Büyük Britanya ve 

Sark Mecmuasından 
1 

de toplamakta ve Rusya hakkında 
çok az şey söylemektedirler. 

den ocala sokuyor ve karp cephe- •iiiiii;;.J;J;iili~~~~~!~~~~~~~~~~~· de beliren zaaf noktasına darbeli -

Sebebi basittir. Lehistandaki Uk 
ranyalıların iktısadi vaziyeti, a -
rada bir takım huzursuzluklara se
bebiyet verecek mahiyettedir Son 
ra Beyaz ve askeri şekliyle Ukran 
ya milliyetçiliği Rusyada yasak -
tır, fakat Lehistanda yasak değil -
dir. Çekoslovakyanın taksimi üze
rine ortaya çıkan meselenin esası 
budur. 

n1 indiriyor. 
Avrupayı yeni bir buhranla teh 

dit eden bir mesele, fÜphe yok ki, 
Ukranyadır. 

45 milyon U lıranyalı oar: 

Ukranyalılar, kilçük blr ekal
liyet diye bertaraf edilecek 

milletlerden delildirler. Sayılan 
buna imkln vermez. Dünyadaki 
Ukranyahlann sayısı 45 milyon ka 
dardır. Yani nüfuılan İngiliz ada
lannm nüfusundan fazladır. Ame
rikadald 750,000, Kanadadakl 400 
bin muhacir bir tarafa bırakılır -
ıa bütün Ukranyalılann bir tek 
coğrafi sahada yaşadıkları ve bu ıa 
hanın Karpat dağlarından Karade 
nize kadar uzandılı görülür. 

Ukranya, Sovyet Birliğinin rnuh 
tariyetll cümhuriyetlerinden biri 
ve Sovyet birliğini teşkll eden cilm 
hurlyetlerin büyüklük bakımın • 
dan ikincisidır. Sovyet birliğinin 

tek ba§ına en zengin sahasını Uk
ranyalılar işgal etmektedirler. 

Bütün birlik zirai mahsulünün 
dörtte biri, sanayiinin 5 te biri, ma 
denlerlnin yansı, kömürüniln yüz
de 76,8 1, ve demirinin yüzde 77 si 
buradadır. 

urlyetlnin, Ukran-
yalılar tarafından istihdaf edilen 
hürriyet hayatını tahakkuk ettir
diğini söylüyorlar. Gerçi Ukranya
War ırk ve dil bakımından Slav -
dırlar Ve Slav ırlrının befillnde i
kamet ettilderlnt ~lerlerae de ta 

Nazilerin tatıUOUT ettilıleri Ulıranya: Her beyaz adam bir milyon 
UltranYGlı. laer .iyalai Lelali, Yahudi gibi elıalliyetlerden 

bir milyonu temsil etler .• 

rihte bütün Lehli ve Rus Slavlar
la daima dövüşe gelmişlerdir. Sov
yetlere göre, bu mücadele. kısmen 
hallolunmuştur. Bugün Lehlilerin 
idaresinde ve şarkt Galiçyada altı 

milyon Ukranyalı vardır, fakat 

Sovyet birliğinde yaşayanlar hür-

dürler. 
--.-ııetr: 

S ovyetlerin bu iddiasına karıı 
gelen bir grup vardır. Bun

lar Ukranyalı Nasyonaliltlerdir ve 
bunlann Londrada bir mOmeull· 
lerl bulunmaktadır. Bu grupa men 
.up olanlar, beyazlardır ve bolfe--

vikliğin aleyhindedirler. Bunlara 
göre Rus idaresindeki Ukranya o
tonomisi suridir. Ve Ukranyalılar, 
Çarlık devrinde olduğu gibi taz -
yik altındadırlar. 

Rusyada merkeziyetçiliğe doğ -
ru gidildiği için Ukranyalıların 

imtiyazlarının bir çoğu bertaraf e

dilmiştir. 

Fakat bunun otuz beş milyon 
Ukranyalı üzerindeki tesiri henüz 
anlaşılmamıştır. 

Londra ve sair yerlerdeki Ukran 
yalılar bütün propaganda faaliyet 
!erini Lehistan Ukranyası fizerin-

Almanyanın rolü: 

A lmanya bu işe neden karı
şıyor" Almanyadaki Nazi 1i 

derlerden bir kısmı, Almanyanın 
Ukranya tarafından genişlemek is 
tediğini saklamıyorlar. 

Alman planına göre, Rumanya -
dan Bukoviftll Çekoslovakyadan Rii 
tenya, Lehistandan Wolhinya ve 
şarki Galiçya Ukranyalıları alına
cak, ve bunlar Sovyet birliğindeki 
Ukranya ile birleştirilerek büyük 
bir devlet vücude getirilecektir. 
Bu yeni devletin bolşevik düşmanı 
Alman lehtarl olacağı söz götür -
mez. 
Yakın zamanlara kadar bu fik -

re taraftar olan naziler, fırkalar i
çinde pek de müzaheret göremi • 
yorlardı. Fakat son hadiseler ve 
Alman gazetelerinde yazılan ma
ka leler meseleyi ortaya atmıştır. 

Almanya Sovyet topraklarını al 
madan önceJ Macarlann ve Lehli
lerin Çekoslovakyaya karşı iddia
larını terviç bile ediyordu. Fakat 

ra vaziyet değişti. 
Lehistan ile Macaristan, Çekos

lovakyadan Rütenyayı da kopara
rak aralanndP müşterek hudud vü 
cuda getirmek istedikleri zaman 
Almanya müdahale etmiş ve bu -
na mani olmu~ur. 

Kati maclahale: 

Vali, Belediye Reisi 
L. Kırdara Mektup 

-- G eceleri akınlar yapmak için 

Yarım yamalak temblenen ~ hududu aşan Macar ve Lehli 
karıda saydıfım bir iki ~ad başıboz ar, çok !geçmeden, çok 

de istisna ediline Kadıköy sokak· iyi silA anmış Slovaklarla karşı-
ları - bildim bllell - bir belediye sU taştılar. Bundan başka, Prağ hüku 
pflrgesl görmemiştir. Bereket ver· metinin daveti üzerine büyuk bir 
sin iki flç gflnde bir çöp arabalan Alman kuvvetinin harekete mil -
uğruyor da (Muzahrafata) ahp ıô- heyya olduğuna dair intişar eden 
türüyor. şayialar da derhal tesirini goster-

Sayın Bay Kırdar, 
Size ba mektubumu eski bir 

Kamutay arkadapnn mebus ufa· 
tımla detfl, fakat Kadıkffyfln otolr 
ton vad bir yurttap ııfatımla ya-
ayonım. 

Çflnkfl mebus ıafatımla yazar • 
sam: "Vay buraya da burnuna sok 
tu!,, diyecek ve mektubumu bitir
meden bUkUp sepete atacaksınız. 
Eh ... Ben de artık sepetlenmek is
temem. 

htanbul vallıl safatınu:la soyadı 
nınn Kırdar defli, fakat Kınar ol 
IDUIDI pir lsterdlm.Çflnkfl lmUııs 
ve hend .... lz İstanbul evveli kı -
nlmır• ve ondan sonra da aarı1 • 
maya muhtaçtır. 

Bu kırmak ve sann11k 1r,.ttmel..rt 
nt yanbı tefsir etmeylnbı.Valoa ba 
a stıseller eTVelA lneltllmekten ve 
tonra da ıanlmaktan has ederler. 
htanbal lylelmlea delllcllr. B11 • 
radald kırmaktan maksadım teh • 
rln o liri bflirll 4ar Ye plı sokak· 
tarının Od tarafına dlsllml9 kibrit 
kutularını yıktıktan sonra o sokak 
tan •ffti•k ve a~ktan sonra da te 
mlz tutmaktır. Bakınız 'meseli Fa· 
tfh taraf1annı vaneınlar kınp l'e -
çlnnese:vdl selefini• onu ıarablllr 
mty41? Fatih. Edlrnekapı buh·an 
tatanbulumunn en senit caddcle
rtnden biridir. 

Şimdi aaıl mabada yani yer • 
Jlsl balandafum Kadıkffye 

ıeliyonım. Tarihten evvel ba ka • 
ıabayı kuranlar her halde Delfi ki 
hinlain 4edili pbi kirler delildi· 

YAZAN: 

H. Kllu;oğlu 
•••••••••••••••••••••••• 

ler. Onun munlı havuı, Nayadlara 
meaken mini mini koylan, caslp 
kıyılandır ki, o müstemlekecileri 
banya bir kasaba kurup yerleıme
ie sevketmiştir. Omın bu tabii gil
nlllkleridlr ki köyün kadınlanm 
da sflzellendlrmit ve ıuhlandırnu.
tır. Sanıyorum ki köyfln uıl adı 

"Kadın köyfl,, dUr. Ona yarapn da 
bu addır. Milteauıplar onu kadıya 
çevlrmlılerdlr. 

Fakat bu sflzel kadın phrln si· 
ylml o kadar berbattır ki.. Onlan 
birer birer sayıp dökmete hiç ma
hal yoktur. Bir bakışta hepsi ıı . 
rtlllr. İtte vapur hkel•lle pr ara-
11ndakl (am•n ldımeler duymuın) 
nhtım eaddesl! .. Onun tahtadan 
nhhmı bir lrarikattlrdUr. Yerinde 
durmayan ve dökfllen taılarla lo -
dos dalıalarma karp ona koru -
mak lstenmlftlr. Bu, ldarei masla· 
hatın en fena bir nUmuneıl bir 
(ıaJıeseri sevki pllz) dlr. 

tıte Moda caddeal, itte Balaariye 
caddeal .. Bunlann flçUnUn temlzli-
11 için tayin olunan ıUptlrUcUler tl
çO reçmn. Ve nihayet itte Kurba
bdere. Bir vakitler sevilerek için -
de se1J'an1ar yapılan bu dere dol • 
mak 78zilnden lnırbalara m•lren ol 
mut ve bu adı almııtır. Bqtba ba 
dere bir hastalık menbaıdır. 

Fllhaklka sokaklann plsllflnde, dl. Bu suretle Almanya, Lehistan 
onlann iki taraflannda oturanla _ ile Macaristan arasında müşterek 
nn tesiri yok defilidlr. Değfldlr •· hudut tesisini istemediğini göster-
ma halk sokaklar1n temizliğine be- mlş oldu. Çünkü Almanya, Ruten-
lediyenfn ehemmiyet vermediğini yanın lstratejik kıymetini takdir e-
görUnce onlan bir meshele ıı;anft- diyordu. Ve bu hidlse, Almanya -
rak süprOntülerinl atıyorlar, hl~ de nm Ukranya devletini kurmak için 
iibe evlerimizin l~ pislikten kur· attığı ilk adımı teşkil etti. Alman-
tulsun diyorlar; pek de haksız ol- ya, Ukranya devletini teşkil etmek 
masalar gerek. le, garpte herhangi harekete giriş 

İstanbul belediyesinin Kadıköy tiği takdirde arkasını korumuş o-
tubesine - aiz gelinciye kadar - yıl lacak ve Sovyet Rusyaya karşı da-
da ne vercliiini bilir misiniz? 6- 8 imi bir askeri ve siyasi Amil koy-
hin lira! muş olacaktı. 

Bu para ile ne yapılabilir; (Öp

çü amelesile çöp araba beygirleri
nin, yıl lak masraf anı ya korur ya 
korumaz. Kadıköy gibi şirin bir 
kasabanın iman değil de tımarı 

i(İn yılda 6 . 8 bin lira V4'!rmek .• 
İstihza eder gibi bir ~y. t.l:ıkUdar 
ve Beykoz kazalan da ayni hal
dedir. 

Yıllak bfike~I 5-6 milvon lira o
lan İıtanbul belediyesi 'bu denl7.:1şı
n ıubelerine ellber bin lira ayıra
-.ıaz mıydı? 

B u ciheti selefinizin kulağına 
koyamadık. Çünkü o, ben -

den de satırdır; amma siz kulalı 
deliksiniz. 

Giderayak ıunu da kulalını • 
za fısıldayayım: Her çeşitten be • 
tediye memarlannıza •azlfenln 
Jmdslyetfnl tanıtmak ve onlann 
kaf alannda metin olmak faknlte
llnl yaratmak. 

Benden lise hin •781 ft snıt. 

Garp devletleri, Lehistanın Çek 
buhranında oynadığı rolden sonra 
ona yardım etmezlerdi. Onwı için 
Almanya askeri tazyik ile Ruten
ya ile Lehistan Galiçyasından muh 
tar bir birlik vücude getirebilirdi. 

Lehi•tanın hattı hareketi: 

Bunun neticesi olarak Lehistan 
Sovyet Rusyaya yaklaştı. Fa 

kat Çeklerin Rutenyadaki Ukran
yalılara muhtariyet vermeleri yQ 
zünden rahat.c:ız oldukları son dere
ce vazıhtır. 
Almanyanın bu sırada Ukranya 

devlt!tinin nüvesini yaratmak için 
gerek Lehistan, gerek Rusya ile 
harbe girmesine ihtimal verme -
mekle beraber muhakkak olan 
nokta, Ukranya meselesinin Al -
men dıı siyasetinin elemanları ara
aında mevki aldılıdar. 

Mihver siyasetinin fcaplanndan 
biri bu gibi ~kalliyetler meselele -
r1ni dalma alevli bir halde tutmak 

teriyor. 

• Tilrkh·enin on dokuzuncu asır· 
danberi irtica ve istipdatla yaptıtı 
mücadele istiklll harbi, Atatürk in· 
kılabile ezilmiş bir engerek yılanı 
\-ur.iyetinded"r. Artık irtlcaın hort
lamıya~ağına inanıyoruz. Bu kana•· 
ti bize veren, inkılibın durmadan l
lerlemesidir. Fakat tarihi teklmUle, 
bu mficadelenin Avrupa mikyasm• 
da liç asırdanberi gedrdiği zikzak· 
lara bakanak, çok nikbin olmanm 
bizi gaflete silriiklemesl tehlikeaUe 
karşılaşınz. inkılip yerle miştir, fa. 
kat irtica uyumamıştır. Zaman za
man basılan tekkeler, üfürilkçUler, 
eok ehemmlyets'z arazı dahi olsa, 
halkın bir kısmı arasında mflrteci 
fikirlerin, taassup kis\'esine bDrtl -
nen cehaletin devam ettiğini g&te
r"r. Hariç Alemde tekrar hortlıyMı 

irtica ve istipdat, vavılmak için ll~t 
TsHra\le e-

dcccktir. 

Diine kadar A vrupava bfr irtica 
ve istipdat dalgasının yayılabilece

ğini de imkinsuı.: görenler vardı. Fa
kat sivaseten maflöp olanlar. hallan 
liberal gidişi kar,ısmda mevkilerini 
kaybedeceffni görenler, hemen lrtl-
1'8 ve lst 0 pdat slllhına sanldalar. 
Demokrasi ve hfhTfyet, 1748 de p.. 
çfrdili buhranı tekrar geçiriyor. 

Biz hu dalgadan maııunuz. DahD· 
den korkmuyoruz, fakat hariçten 
gelecek dalı?ava karşı bUtUn genç· 
lerin, entellektilellerin, devletin, 
milletin yekpare bir kale gibi göl -
sünü germesi, ~elecek dalgaya kar
şı hürriyet ve demokrasi cephesini 
kuvvetlendirmesi lazım. 

tadır Bu sır:.-ı kati kararlar verme
ğe mlsait olmasa da bu meseleler, 
mühim pazarlıklar yapmağa elve
ri lidir. 

Bir çok müşahitlere göre, Al -
manvanın Ukranya meselesini ileri 
sürmekten maksadı mihverin garp 
te istediklerini tahakkuk ettirmek 
üzer . efkarı Ukran:va meselesi ile 
meşgul etm,.ktir. Mihverin garpte 
istedikleri ise iki kelime ile hüla _ 
sa olunabilir Müstemleke ve Ak -
denizi 

Çunkü Sovyet Rusya dahilinde 
yaşayan 35 milyon vahut fazla Uk 
ranyalıyı nazan dikkate almaya -
rak bir Ukranya de\ }etinden hah 
setmek l!illiın olur Rusya haric'n 
deki yedi milyon Ukranyalı ile 
me!iı~Ul olmak ancak Rusya aley _ 
hinde hazırlanan diplomatik ve 
askerl bir plAn bakımından ciddi
yetle telakki olunabilir. 

Ukranyalı milliyrtçiler dt> Lt>Ms 
tan Ukranva!iıından başka bir yer
den bahsPtmivorlar 

Bunlara. Almanvadan ne sekil • 
de yardım bekledikleri ııoruldutu 
zaman liderleri bövle bir ıımıl flp 
karşılaşmak t!lltemeditini "övl nı•lı 
le iktifa ediyor ve fU sozleri illve 
ediyor: 

"Mister Ch mberlain Miinlhten 
döndü~ zaman şu sözleri !IOVle _ 
mi§ti · Hayret edeceksiniz Cünku 
yeni bir devir başlıyor' Ben de bu 
sözleri hatırlatmakla iktifa ede _ 
rim,, 
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Balkan kupa•ı maçları için Sol yaya gülen Milli Takımımız 

Balkan Kupası için 
Baş9österen ihtilaf 

da Hallediliyor 
Sofya 30 {Hususi muharibimizden) - Balkan fütbol ku -

pası müsabakalarının yeniden ihya edilmesi için Bulgar milli 
spor federasyonu tarafından sarf edi1en gayretler akim kalın
ca, kupanın daimi olarak hangi memlekette kalması meselesi 
ortaya çıkmıştı. Bu hususta Rumen ve Bulgar federasyonları 
arasında uzun zamandanberi çıkan ihtilaf, son günlerde bir an 
]aşma yoluna girmiştir. 

Balkan futbol olimpiyadı nizam -
namesinin bir maddesine göre, gü -
nün birinde Balkan kupası feshedile
ceği zaman Balkan futbol kupa51, 
kendilerinde kupanın en son kaldığı 
iki memleket arasında bir karşılaş -
ma neticesinde galip gelecek tarafta 

1 Okuyucu Diyor ki 

ı · r 
Radyoda Alafranga 
Alaturka Meselesi 

Birkaç gün önce bu sütunlarda bir 
doktor okuyucumuzun mektubunu neş

retmlştlk. Bu zat, radyoda alaturka mu
sikiye fazla yer vcrlleceğlnden endişe e
den bir llsan kullanıyordu. Bunun üzeri
ne, birı;ok okuyuculnrdan mektuplar al
dık. Hemen hepsi de bu nokta! nazara ltl
roz ediyorlar ve bi15kls radyoda bugiln 
alaturka neşriyatın Dıtiyacı karşılama

dığını öne silrüyorlar. 
Adapnznrından doktor Tevfik Görür 

imzaslyle aldıi!ımız bir mektupta şu sa
tırlar var: 

cRndyoda alaturkaya az yer verilme-
• sini temenni eden doktor okuyucunuz, bu 

mevzu üzerinde muhakkak ki mesleğinin 

hududunu aşarak bir ruhiyat milte.hassı

sı saHihiyctiyle konuşmuş oluyor. Halbu
ki vaziyet, hlı; te zannettiği gibi değildir. 

O zata derhal sorarım: Farzedlyorum 
ki Anadoluyu bilmiyor ve dolaşmamış. 
Radyo faaliyete ba5ladığı znman kendi 
radyosunun başından ayrılarak İstanbul 
sokaklarında blr kere dolaşmış mı? İnsaf 
ederek bunu yapsaydı o yany1 yazmıya
cnktı. Heplnlz görüyorsunuz, alaturka 
neşriyat başlayınca herkes radyosunu a
çıyor, her evden alabildiğine müzik so
kaklara dağılıyor, alafranga başladı mı 

bütün radyolar silkOtta, g('tya hlı; bir yer
de rndyo yokmuş gibi.. Anadoluya ge
cersenlz bu daha bariz olarak g6rün0r. 

Muhakkak olan blrşey var ki, zevk de
nilen şey cebir ve ikrah kabul etmez. ln
s::ın neden zevk duyarsa onu dinler. Hic 
kimseye mutlaka alafranga dinllyecek
sln diyemeyiz. 
Şunu da göz 6nünde tutmalı: Radyo

nun taammüm etmediği zamanlarda ve 
hattA &imdi, pltık satan ·mnessesclere mO
racaat edlnlı.. alafrnnga plAklardan 1 ta-
ne satılırsa alaturka pldklardan mutlaka 
99 tane satılıyor. Evinde radyosu olmayıp 
ıtramofon olan veyahut rodyo ile birlikte 
gramofon kullananlar daima alaturka 
pltık temin ediyorlar. Bu da halkımızın 
alaturka musikiden bilhassa h::ılk şarkı
larından cok hoşlandığını gösteren bariz 
bir keyfiyettir. 

daimi olarak kalacaktır. İşte bu se - Binaenaleyh garp musikisi, ıılafranga, 
bepledir 1939 yılı esnasında bu ma- Sofya, 1 (Tan muhabirinden} - •ııdyoda çoğaldığı giln. radyo satışı dura-

BulgarGazeteleri 
Güreşçilerimizi 
Çekemiyor}; r 

çın Bulgarlarla Rumenler arasında Sofyada çıkmakta olan Dnevnik ga- rağı gibi. dinleyici adedi de azalacaktır. 
yapılması tahakkuk etmek üzeredir. zetesi son günlerde Türk sporiyle ÇOK Bu sözilmle radyolar yalnız ve mutlak 

ala.kadar olmaktadır Gc e g " k " 'llnrnk nlaturkn musiki neşriyatı için ku-
Maçın kimin ve hangi rnemleke - · ç n un u ·· h d T .. k 6 rulmuş bir şeydir, demek istemiyorum. 

tin hakemi. tarafından idare oluna - nus asın a, ur yede ay kadar R d h d a yo erşey en ziyade blr eltlenee ale-
cağı meselesi kalmıştır. kalarak panayır güreşlerine iştirak tldir, halkı eğlendirir, dinl<-ndirlr, bu a-

Maç yapıldığı takdirde, Balkan eden üç Bulgar pehlivanının, her radn halka muhtelif propaganda neşrlya-
futbol kupası ilelebet Rumenlerde yerde hemen bütün Türk güreşçile- tında bulunur, faydalı malOmat verir, 

k l kt Ç
ünkü Rumen milli spor rlni yendiklerine dair as1lsı:ı: ve ha- hRtkın, 0 propasıandalan, foydıılı ma-

a aca ır. ' kik aı~ı. l b. lQmııtı, konferan11ları dlnlly-.bllın-ı lı;ln 

fed 
.. B Luk.d i aten tı.AaSJ O mıyan ır yazı yaz evı•cJemfrde Ze\•JclnI oı. • .,,..,.,lr: JaJ.,ıtını -

crı:ısyonunun reısı . ı en n 
dediğine göre, 1936 danberi Balkan mışt. Tine geUrmek lAzımdır. Bu itibarla rad-

A · t s vf d neş yonun alaturka musikisi azdır, daha llA-
futbol kupası üç defadır Rumenler- ynı gaze e, spor a. asın a veler ynpılmıılıdır ... 
de kaldığı için kupayı daimi surette re.~tiğ'_i yeni bir mak.~lede evvelden * 

uh f tm k hakkı Rumanyalı - Türkiyede sporun hukumetten çok CEVAPLARIMIZ .• 
m a aza e e rd .. rcl .. ~.. - B 1 · t d 
lara intikal etmiştir ya un go ugunu, u garıs an a 

Bulgar spor mahafiline ve gazete ise himayesizlik yüzünden sporun 
lerine göre, Balkan futbol kupasının gerilemekte. old.~ğunu kayd~iyor 
daimi olarak hangi tarafta kalması ve makalesıne şoyle devam edıyor: 
meselesinin halledilmesi için Rumen- "Bulgaristan, güreşte dünya şöh
Bulgar karşılaşmasının behmehal ya retli bir blr~ncisin~ meydana koy
plıması bir emri vaki olmuştur. muştur. Bugun Panste Dan Kolovun 

ismini hürmetle karşılamıyan yok -

Olimpiyat 
Miisabakası 
için Yenilik 

tur. Petır Ferştamov Almanyada 
güreşçilerin (basamağını) teşkil e -
diyor. 

Güreşte bize rekabet edecek Bal 
kanlarda bir memleket var mıdır? 
Bu itibarla bizim spor politikamız 
intizamsız surette idare olunuyor. 
hazır olandan dahi istifade etme
sini bilmiyoruz. Sporcularımız. Bal 
k&nlarda kendilerine ciddi surette 

cŞah damannın renlşlemesl hastalığı 
en !azla hangi sebeplerdM olur ve teda
visi mümkiln mOdilr~• Sualini soran o-
kuyucu muza: 

cHekimllğln bu derin bohsl, günlOk ıa
zetede izah edilemez.• 

çüncü güreşte onu, Don Corc ile ~ü
reştirmek istemişlerdir. Fakat bir 
gece Hüseyin, ortadan kaybolarak 
Türkiyeye gitti. Buna rağmen Hü . 
seyini Türk meraklıları yenilmez ad 
dediyor1ar. 

Onun peşin olarak gösterdiği şart 
la, yani hakemin Türk olması ile, 
İstanbulda galip gelmesi muhakkak 
gibiydi. 940 olimpiyadının eski Yunan 

olimpiyatlarından biz1ere kadar ma
sal halinde gelen anımeled canlan
dırması için çok gayret edildiği ya
zılıyor. 

karşı çıkacak rakip bulamadan ser- Cim Londos'un, Kvariani'nin ve 
bestçe dolaşıyorlar. Bizde malUm ol doğru olmayarak ona yenilen Dimi -
mıyan sebepler dolayısile gü - tır Stoyçev'lerin ifadelerine göre 
reşe ehemmiyet verilmiyor. Dan Kolov, Hüseyini 15 dakika 

YENİ D\)NYANIN ÇELİKTgN UIR l\IUCIZESt: 30 
nisanda nrılacnk olan Bcynelınilel Ne\·~ ork sergisin
de ynpılncak olan binaların en mühimmi 60 metre 
yüksekliğinde çelik kiiredir. Bu ınuannm küre çeş
melerden akan suyun irine oturtulacak, ve ışık o~un-
1arlle su iistföulc duru) urıııu5 gibi görünecektir. Kii-

renin içine yarınki şelırin plılnları konııcnl~hr. fç 
tarartan kiirenin etrafımln otomntil. merdivenle SC) ir-

ciler bütün klirenin içini dolaşacnJ ,.c ortaya baktık-

lan zaman yarınki şehri görcrekh~rdir. Bu klire:ıin 

içinde ayni zamanda 1500 sc:ı ird bulunacaktır. 

... . 
Bundan bir evvelki ~limpiyadı Al

manlar tertip ederlerken ayni gaye 
uğrunda çok çalı~mışlardı. Olimpiyat 
meşalesinin ta Olimpidcn tutuşturu
lan bir meşale ile yakılmasını düşü
nüp tatbik etmişlerdL 

Türkiyede sabık Osmanlı impara geçmeden yenebilir. Fakat buna yal
torluğu yegane spor olarak pehli - nız Türk (Hüseyin) inanmak istemi
vanlığı çahştınrd. Bu yüzden peh- yor. 
livanlık, senelerce devam edilerek 

Avrupada kar demek eğlence demektir, Orfnlık beyaz örtüsünii örfiinrll\ insanlar soknklnrn ılilldi1iir. 
ra çıkar ve eğlenirler 

l)aih-

Muhtelif milletlere mensup birçok 
atletin Yunanistandan tutuşt-.ırulan 

meşaleyi bayrak yarışı şeklinde biri
birine aktararak Berlin stadı:ıa ka
dar koşturmaları güzel olmuştu. Ber
lln ayni zamanda asri olimpiyatla
nn ihyası için 1596 da Atinada tertip 
edilen ilk olimpiyatta maraton koşu· 
sunu kazanan Spiros da hürmet edi
len bir davetli olarak çağırılmıştı. 

Atinadaki galibiyetinden sonra 

milli bir spor haline gelmiştir. Ma
mafih bugün Türkiyede mevcut gü
reşçiler, her sahada bizimkilerden 
aşağdırlar. Yalnız, hükumetin sar -
!ettiği şayretlere nisbetle Türkler, 
amatör güreşte bizi geçiyorlar. On
ların amatörleri. hükumet tarafın -
dan himaye edilmektedirler. Olim -
piyat oyunlarında dördüncü gelen 
Çoban Mehmet, şüphesiz ki iyi gii
'reşçilerdendir. O, hükumetin hima
yesi altında yalnız resmi müsaba -
kalarda güre tiğinden onunla gü -
reşmek için gerek bizimkiler. ge -

Dan Kolov ile Hüseyinin güreş
mesine vasıta olacak adama bu kadar 
para teklifi aynca Dan Kolov'a beş 
yüz bin ve bir o kadar da Hüscyine!.. 

Bu vaziyet İstanbulda Hüseyinin 
arkasında zengin bir himayecisi ol -
duğunu gfö;teriyor. 

Türkiyedeki spor meraklıları, dün 
yaca maruf Dan Kolov'un yenilmesi 
kendilerince şart olan güreşi böyle 
muhakeme ediyorlar.,. 

19 3 9 Senesine girerken tam 
ayarlı ve 15 sene mütevazi köyüne çekilen Spiros ba

sit bir köylü hayatı sürüyordu. 
Bcrlinin en muhteşem otellerin -

den birinde Alman hükum~tlnin mi
safiri olarak davet edilen Spirosa hü
klımct reisi Hitler kendi elilc galip-

rek yabancılar tarafından yapılan 
davetler cevaosız kalmaktadır. Garantili bir MOV ADO saati 

Hü•eyinle gürepnek için 
Dan Kolov'u Türk Hüscyinle gü

reşmeğe kandırmak için Türkiyede 

Iere verilen bir saksı meşe dalını ver- iken güreşçimiz Evstati Georgiev'e 

mi~ti. 

Bu seferki olimniyat da tarihi mii
!'llabakaların canlı bir şekilde gözônii· 
ne getirilmesine yardım edecek daha 
baska yenilikler düşünüldültfinü ec
nebi gazeteler memnuniyetle kayde
diyorlar. 

150.000 leva verilmek istenmiştir 

Yalnız Dan Kolovun. Hiiseybıle 

Türk hakeminin idaresi altında ve 
f stanbulda güreşmesi şart koşulmuş 
tu. 

Hüseyinin kim olduğunu biliyor 
musunuz? Hüseyin Pariste idi. Ü -

ile işe başlayınız 

Altın ve Metal kadın erkek 

cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAKAR Müessesesi 
6 ay vade ile satılır. 

GALATA· Bankalar Caddesi No. 47 
· Voyvoda Han Zenıin Irat 

BEY AZIT: Üniversite Cad. No. 28 
KADIKÖY: İskele Cad. No. ~3/.2. 

iSPANYA CEPHE 'iNDE: Kar, fırtına, tipi yalnız ispanyada boğuşanların kan dökmes·ne manı oTıurııy 
General Franko Ebre cephesinde tekrar taarruza ~eçti. Köprüleı i ) ıkıyo r, şehirleri bombardıman ediyor 

ortalığı yakıp kül ediyor. 
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iş Başındaki Kadın 
Vatandaşların Sayısı 

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden):.... 3 7 7 7 5 31 d ::=uası ilç:~klı;a;;: ' ' ı· r 
cbiı bir yazıda, Atatürkün bıkıllp-
'lanndan bahsederken Türk kadını-

t bu yazıyı okur 
ken, arabada ge7.e11 çiftlerden ni-
kah vesikasının sorulduğu devri ha
tırlayuıW 

GAZETELER ARASINDA 
Hatıratım yaan m 

S on Posta, yazılarından biri
sine şu serlevhayı atmış; 

110n iki yqında bır kız hatıratını 
.(azdı!" 

Refikimizin, uaın yazısına bu 
merlevhayı atı§lDdan belli ki, on tki 
yaşında bir kızın hatıratını yazma
sını harikulade garip, ve epız bir 
hadise buluyor. 

Halbuki bugün, herkese hayret 
'9erecek olan hldise, on iki yapnda 
bir çocuğun hatıratını yazması de
ğil, yazmamasıdır. Refikl:nfz buna 
inanmak istiyorsa, gazeteJeri oku· 
sun! 

* Börülce ve Karan 
Adamca~'"Ztn birisi. fawlye ve • 

ntP' ten b1km•ş Bir lokantııda lı~ 
teyı gözden t!e ·ır ~ileten s:mra gar· 
sondan börülce istem,b. Hiç bil· 
rnediği bu yemeği ısmarJayışmdan 
sonra önüne fasulye getirilince; 

- Vay namussuz .. diye bajıt'· 

mlf, ismini detistirio vine önilme 

geldJ!. 

Dün, Kurun gazetesinin yine Va

kit adını aldığını duy&nlar, - eğa 

biliyorlarsa - bu oldukça meşhur 
hikayeyi mutlaka hat1rlamısl:ırdırı 

sanırım. 

* 
K.olnıla mrailıi 

Aşağıdaki satırları, (Son Telgraf) 
refikimizde okuduk; 

.. Yeni bir musiki yaratılaraktır. 

Öyle bir muzik ki, havasında, ko
kusunda (!), her şeyinde yerli o

lacaktır.,. 

* 
Eğer bu satırlan yazan arkada

pn aldığı haber doğru ise, musikj
de inkılap yapacağımıza inanmak 

llzım; Çünkü bu iddiaya göre. mu
sikinin kokulusunu yaratan ilk mil
let biz olacam df!mektir. 

'"""' rualiinJ-e taa/Jri 
Son Posta refikinıisin v.Miti 

fU müjdeye bakın; 

"İdam usulünde terakki var. 51_ 
yamdaı idam için, tüfek usulu ip
tidat bulunmut ve mahldlmlann 
mitralyözle öldürülmelerine karar 
verilmiştir! .. 

* Anlaplan refikimiz. bu ha beri-
le, medeniyetin ilerledijinden fÜP
he edenlere cevap vermk iatiyor. 

Fakat bize kalırsa. misal zayıf
tır: Çünkü bu bakımdan medeniyet. 
İspanyada ve Çinde. Siyamı çok 
geride bırakmış bulunuyor. 

* Top atacak mermi 

Yine Son Postaya göre, bir top 
mermisi, 2080 Türk hrasma mal o
luyormu1-

Bu hesaba göre. tüt"Carlanmız i
çin top atabilmek felikeı delil, ma 
rifet olacak! 
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SEHIRDE iLK KAR 
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Hayvan 

Cinslerini 
lslah İçin 

Hearst'ın Hayatı ve Zevkleri 
Makine Yağlarile Kar11lk Ze~yağı Pipsacla Var, 

Gayri Sıhhi veya Mahllit 
Yağlardan Sakınınız. 

Çukurovada iyi 
Tedbirler AhnJyor 

Allaha• yarafflğı gibi ıaf ve liallı ve goli nefis olduğu halde 
Her zerresi otuz fllltre kc1ğacllndu tasfiye eclllmlı 

Adana, (Tan muhabirinden) -
Canh mahtfuller verimi bakımın -
dan da Çukurovada geniı ölçüde 
bir saha mevcut: hayvan cinsleri
Dl 11lah ve hayvan üretme ;p. 

Hasan Zeytinyağı Rafine Değildir 

Çukurovada bu m...ıe ehemmi. 
~ ele alımn'f ve bilJük bir fa
aliyet merkezi v6cude pt1rllmlf
ıtr.Çukurova harası ve Mercimek 
aygır depolan yurdun belllbqlı i
ki büyük faal miesa•esldlr. 

Terkibinde Rafine veya Makine veya S•ıam veya Çlçeli yağını• zerresi yokhr. 
Midenizi bozan hayatınızı tehdit eden yallardan cl•kat ve ihtiyat ile hareket 

ediniL ısrar ne Hasan Zeytlnyajı lglnlz. 

Amerikanın meıhur gazeteciler kralı Hea.rset wı'l'dır. 17 hıci cııır ~ 
1fClh yQ.famak ister t7e bunun için de hiçbir feY feda. etmek istemez. 
Hatta. meıhur Marie Antoinette'in yatağının onda oldugu söylenir. He
arıı yqlıdır, faka.t zevkini feda etmez. Meseld kendisi halen meıhıır 

liftem4 artisti Marion Davti'le evlidir. Beı çocuğu vardır. Heptine ayrı 
ayn hayat temin etmi§tir. Elinde m ncut gazetelerin yetmifi bulJuS}u 
ıöylentr. Görünen resimler Amerika hududunda kendisinin Santiego sa
rcıyZanndan bir kısmıdır, 

Bir Kilo Tenekeslla 90 Kr. . iki Litre Şiıe 190 
100 

Kr. 

Bu müeaeseler, Çukurovada at, 
inek ve öküz nesllnln Wah ve tek
lhi ne DJefguldilrler. 

Bu lld büyak faal mGeaesenbı 
bu faaliyeti es bin döııümlü'ı bir 
arazi ilzerlndecilr. 

Bundan on sene evveline kadar 
bot kalan Çukurova· çiftliği arazi
siıı1ıı menfaatleri, Vekiller Heye
ti kararile Ziraat V ekiletine dev
redil mit ve Ziraat VekAletl de 
burasını yeti§tirme lflerine tahals 
etmifti. itte o günden bu zamana 
kadar bara, büyük bir faallyeUe 
plıpyor. 

Bara, yıldan yıla genişletilmek
tedir. Müteaddit ahır ve binalarla 
~k modern bir hale sokulmuftUr. 
Haranın sahip olduğu arazi, kuv 

wl inbatiye itibai'ile yüksek bir 
kalitededir. Haranın modern in -
patı için 60 bin lira aarfedilmlt -
tir. Diler levınamla birlikte bu 
mileueseye yüz blnlerce lira har
candı. 

Memleket içinde damızlık ayp 
mevcudunun azlılı dolayısile bu
ıünkil bara ve Merclmek aygır

deposu Çukurovada mevcut 14 
bin kısrağın ıslabmı ilzerine al -
llllfbr. Bu mü8SHll8lerin. üıerin
de çalıftJklan gayelerden biri de, 
Çukurovada tereddi etmiş hayvan
lann neslinin 11lahı ile ziraat i§le
rhıde istifadeli bir ~e konulma
phr, 

Bit iki büyük müessernizdc, ay
ni zamanda baytart etütler de ya
pıltnaldadır. Mütallatt ~. ec 
sacı ve kimyagerler fasılasız bir 
IU1'ette çal1§Inaktadırlar. 

Üi n ıı 225 n 
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Burdurda da Tireboluda BULMACA 
M hk A 1 ,. . yeni yollar BUGUNKU BULllAOA a um ar çın 1 2 a ' 6 8 1 a 9 10 

Atölye Açıldı Yapılıyor ı 
Burdur (TAN) - Müddeiumıunt Tii'ebolu, (TAN) - Kaymakam 2

1_T--,,__,,__+--
Bamlz ve hapishane müdürü Kemal Mithat Vuralın çahflllalan ve köy- 3 .__........., 
Keskinoilu hapishanenin mahkfun - lülerimizin büyük yardım.larile Ka 4 
lar için faydalı bir hale getirilmesi i- rakayada yatılı bir okul yapılmış - 5 __ __.. 
ç1n çalıf1Daldadırlar. Hapishanede tır. Seksen yatılı ve üç yüz nehari 6 
bir çok atelyeler açılmıştır, dersha - talebenin devam ettiği bu okulda 1 
ne ve okuma edası da vücude getiril- su tesisatı da vilcude getirilmiş, rad 

8 
1-+--.;.-

miştir. yo ahnmıştır. Okula kadar bir de 
9 
---

Geçen sene içinde açılan maran- şose yapılmıştır. +--~~ 
gozhanede, hapishanenin bütün lhti- Camlyan köyünde bir yatılı okul 1 ._..._..._._.._ı..-

350 n 

475 • 

yaçlan peyderpey yapılmakla bera - daha yaptınlacağı söylenilmekte - Soldan sata ve yukandan aşalı;,a: 
ber hariçthen de siparif alınarak va- dir. Halk, burada bir orta okul N- 1 - Tarlalara zi;,an veren hafarattan. 

rid t temini 1 gidilmi~.. Ku d 2 - Oburlar, kabul etmek. 3 - Anadolu-
a yo una Y....... - nası yaptınlmasını da pek ziya e ar da bir şehir. 4 - Edat, bir hece, nota. 5-

rulan 18 dokuma tezglhmda bir sene zu etmektedir. Almanyada bir ıehir, bedava evkaf lokan 
de 99575 metre alaca dokunulmuı, Geçilmez bir halde bulunan Se- tası. ı - Beyin. ., - Bir meyva atacL 
mevcut altı makinede yine bir sene- Umağa yolu tamire ve bu yola pnr- 8 - Bir çalgı, parlatan ıey. 9 - Ebede de-

...ı-. imal ill. u sıcaklık. 10 - BJr hece iskambil-de 9200 fanile ve 3860 ~-· çorap ke döşetilmesine baslanılmı~. Be- de koz, renk. ' 

edilın1ftir. Ayni mtıddette kundura tediye reisi Sıtkı Karakaya, bütün -==-===-=======-===-= 
lznik Gölünde 

Motör Seferleri 

atelyesl 800 çift kundura yapmış ve kaldınmlann parkelenmesine karar 
tamir etmiştir. Daha küçük nisbette vermiştir. Bu Jş bitince, mezbaha 
kuşak, boncuklu işler, hayvan baş - yapılmasına ve kasabamızın elek -
hk1aııı gibi.-pylerı de J!'llPlhnakM. bam trikle tenvirine başlanılacaktır. 
1ar p~- ' rtlh •rı1t1 Al • OJ:hangazl, (TAN) -- Kasabamızın 
ve güze11ik1eri ile rağbet Kazt1nriiak- :ti!tt 01·~~~·• ~rı ~ 

· 1 d k.. ·· - ita ka.ı.KlP· Kt:rıım&t v~ a6YaCJ,w tadır .• Bu v~rıdat a, ma en omuru r-llcayor ıa "~~ 4J 1f'...Md.. 1 · 
aobalan alınarak 1'W llcıl• konul _ ~ s· enne ae ugra ıınan sonra znı-

ştur Ayn"a hapishanede bir çok Yozgat (TAN)~ Halkevl başkan le giden göl motörleri çok rağbet 
mdutı•t ·d "1 ştı lığına, kültür direktörü Turgut seçil- görmektedir. Bunların silr&tlt o'hnaa ta a a yapı mı r. . . 
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Nitekim bu müesseseler milte -
tıauııılan Ovadaki hayvanatta yap 
tıldarı tecrübelerde yeni bazı has
talıldaruı mevcudiyetini meydana 
VJkarmıflardır. Bu yoldaki çnlıf -
matara devam edilmektedir. 

Hapishanede bir de okuma odası mıştir. Evın çalışmaları için bir pro- ve y{rmi beş kuruş gibi ucuz bir üc-
vücude getirilmiş ve küşat resmi mü gram hazırlanmıştır. - ret almaları memnuniyetle karşılan- .,, ______ _ 

nasebetiyle küçük bir sergi de yapıl- Haftanın muayye~ gunlerfnde ta- mıştır. K 1• d •• h ec1•1 b• 
mıştır. Şimdi okuma odasında hafta- clrlere usul defteri gosterilmeğe, her Eskiden üç günde lstanbula giden 1yme lft en §UP e 1 mez 1r 
da iki defa den verilmektedir. Bu a- kese ticaret ve sanat.hakkında fay - Yenişehir ve İznik balkı şimdi bu d•ıc maCUftU haline nasll geldi? 
rada ziraat müdiirlüğü, zirai bahis - dalı konferanslar verilmeğe başlanıl- motörler sayesinde bir günde !stan- S 

ler .baytar müdürlüğü de hayvan it- mıştır. bula vardıklan gibi İstanbul gazete- z ı R A 
Enl.ca.cla S.L-- lerl hakkıncla mahk1lm1an tenvir ey- Almanca, Fransızca, fnglllzce, mu terini de gun-ü gu"nüne okumakta - -----------

UMr leİnektedir. siki ve dans kurstan açılması için 
Hall Yapdıyor __ 

1 
akalar 

1 
in k" hazırlıklar yapılmaktadır. Yalnız ilk dırlar. Motörlerin e~ya nakletmesi, 

Erzincan, (TAN) _Yeni yapıt • Hapishanede, aıu. v Ç u tahsil gören gençlere orta okul bitir- Orhangazi iktısadiyatına da tesir e-
illakta olan Halkevi binasında bazı çilk bir ecza dolabı t= d oım:::~ me dersleri de gösterilecektir. decektir. Bunun için iki motör daha 

Daima nefistir, daima temizdir: 1 paslan tellhzler, ditl~~ parlatır 
daima ucuzdur. Ve minelerdeld Ye hutalıklarmı geçınr. 

1tadlltia ve ilAvelere li1zum görül - tamtur. Noıksan-~ mu ay Temsil tubesinin ayda en az bir ke alınmasına karar verilmiştir. 
am anac .. .u-. l temin 1 mfittür. Bu yeni keffe göre merke&- re milsamere vermes o una - o 

den blr miktar para daha gönderil- lranla Petrol Anlaımaıı caktr. Bu~nlerde ilk olarak Faruk Ovey Baltalarını Yurdular 
mest bekleJıi]mektedir. NifJzin uoz Tilrk,, isimli lDanZuın •-•-

Ancak sabah, öğle ve akıam günde üç 
defa ditlerlnizl onunla flrçalamak ıarfflr 

Dörd6ncil umumi mnfettif Gene. Yapıhnıyacak piyesi temsil olunacaktır. .ıumr - Dolaplıkuyuda oturan 
tal Abdullah Alpdolan, belediyenin Dün Iran koıısoloslulunda4 aldılt- ı Hasan oğlu Bekir ve kardeşi Hayri, 
lnılda1' mqdanmda yaptırtmakta mız bir mektupta, frandaki petrol yet teşekkül edeceği hakkın4:ı intişar bir münakaşa sonunda, üvey babala
olduiu sebze hAUııe sarfedil:mek ü- madenlerinden birini işletmek için eden haberlerin asılsız olduğu bildi- n Zekiyi ekmek bıçağiyle yaralamış-

DAİMA RADYOLİN 
.ere bet bin Ura ı&ıdemüftlr. firklerle İranlılar arasında bir he- rilmiştir. !ardır. Suçlular yakalanmıştır. 

AKA GUNDUZ 

.. Aclam ICim? 
DalcdJk Klübü'nün her lPf verdi.il parlak ba

IOlardan biri ~ veriliyor. 
Sonradan görmemi§, mopluktan çekinen, seç

kin, kibar bir kalüahk. 
Ne bazı balolarda olduğu gibi erik yeşili üstüne 

toz pembe ~u tuvalet kupnJnl§, bilekleri bir 
kar ı altın bilezildl, avurdu çikletll komisyoncu 'ba
yanlan görillüyor, ne burnunu çeke çeke anneStpe 
bir f8Yler anlatmıya çatıpn yılışık plinllkler, ne de 
baba. dayı sırtından pçblea alfabe kaçalı çıvık 8'1-
veylilder ... 

Amerikan bQfenhı öbOr ucmıda zarif. oynak, 
renkli bir ~Y bu yarımaJ'Ul yıldtzb~JIH vali B. 
08tündat edlycm ttstüııdatm 101 dirsell bıJfcnin 
llrOnz kenarına daJalı, •I elinde bir kristal bole ka
MI. ...ıav:,ar. Bayanlar haJnD, ~ylar elpençe df.. 

TEFRiKA No. 1 

van, t11udalm gbellDderine kim hayran olmaz? Ak
~. yapı mantolu ;hqmetlne kim elpençe divan 
durmaz? 

- ... İfte böyle, dedim ya, Dalcılıt.: klObilnOn 
ettiği hizmeti~ biri de Yefil Bursayı baiJ.ına bP
aan Uludalı dünyaya tanıtmak olmuftur. 

- Dal çorlarını ltad gollerine tercih ederim. 
- Bu söz sizin değildir sanının. 
- Evet, muharrir Bay Vurgun Haydamak yaz-

dı. Fakat dolrf bir sözü herkes benimsiyemez mi? 
-Nerede o? Her baloya gelirdi. Bu gece görün

medi. 
- Çünkü dört yanı sarılı, onun için aörQnmtı-

7or. 
- Yap geçkin olmasına ralmen en alır dal 

IPOl"lanndan ayrılamıyor. 
- Alkol ıponmda bile l'8kor kmmft cabmw. 

- İşittiğimize göre son zamanlal'da bir ıönül 
sporuna başlaIIU§. Antrenmanı tamamllılllll', tamam
lanmaz defi yapacakmıı. 

- Tamam! İ§te bunda yaya kalır Tatar ağasL 
Artık onwıla bana yasak olan bir spor vardır, 

o da bu gönül sporudur. 
- Her gönülde bir aslan yatarml§. 
- Onunkini bilmem ama benim gönlümde artık 

hasta kedi yavrusu bile yatmaz oldu. 
Gülüşmeler, müzik, anlagılmaz konuşmalar, 

dans ... 
Fakat bu ahenkli gürültü, beri köşedeki insan 

kümesini alakalandıtmadı. Renkli güzel kadınlar, 

siyahlı, beyazlı erkekler bir ak saçlı, basık "çeneli, 
buruşuk adamın etrafında kümeleşmişler, dinliyor
lar. Muharrit ve romancı Bay Vurgun Haydamak 
,denilen bu adam kim? Nasıl oluyor da çevresine bir 
sevgi ve dostluk çerçevesi kurabiliyor? Muharrir d• 
mek, şunu bunu inciten demek değil midir? Roman 
cı demek hayattan büsbütün ayrı ve aykırı şeyler 

konuşan demek değil midir? Bu adam kim? Kim bu 
adam ki, gözleri biraz dumanlı, sesi biraz tütsülü, 
rengi biraz uçuk, dili biraz pürüzlü, kadınlara ka
dınlan anlatıyor. Onlar da dinliyorlar söyliyenin 
bir sözünü kaçırmadan, kesmeden ve yorulmadan.. 

Müzik, konfetti yağmuru, serpantin ağları, 1§1k, 
D9f8, ve tek kelime: Hayat. 

Fakat bu hayat. beriki kiSfedekl insan kilmestnf, 
ortalanndaki ihtiyar muharrirden çekip al.aJDJYor. 

Onu lçlerile dlnliyorlal', o anlatıyor. 

Bu Kadm Kim? 

- ... Kadın vardır ki, sokağa, Sultanhamamı ma
ğazalarının bayağı zevkli vitrinlerinden daha alaca 
bulaca çıkar. Bu kadın bir zevke ve bir hastalığa tu
tulmuştur. Zevki budur: Kenarın ihtiyar ve zengin 
ça1laklarını, babalanndan gündelik bekllyen aözde 
mektepli delikanlılan, bahşiş birlklntisile Şehir ope
retine giden besleme ve yan beslemeleri şatafatına 
hayran etmek ... 

Hastalığı da şudur: Zengin değil, pahalı görfin-
mek. 

Evet, hiç gülümsemeyinlz. türkçe konuşuyorum. 
ikisinin arasındaki fark büyüktür. Pahalı gorünmek 
hastalılt bu kadını, içinden ziyade dilinden yaka 
lamıştır. Sorsanız da sormasanız da o söyliyecotdır 

- Kürkiimemi bakıyorsunuz? Bu bir şans bu 
okaziyon! '"Beyaz tilki,. den sekiz yüz vetmiş h •ş h 
raya aldım. Eski müşterisi olmasaydım vermıy cek 

ti. Hatır için ... 
ttıenmez de "Beyaz tilki •• nin sahıbi Bav >han 

yana sorarsanız, sözünü kimseden sakuımıyan oaba
can Kayl8l'liden şu açık cevabı alırsınız. 

- Bunun sahicisi olsa. bin sekiz yiıze bile vere
mem. Bu, ild yüz liralık boyama tavşan bile değil
dir. Benim mağazalarım bu kalitesizlıkte mal sat.
mazi 

(Deıxımı wr) 
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Ben Dükk6nda Bomba Arandığını Söyleyince 
Birdenbire Sarslldllar, ve Oldukları Yere Yığıldllar 

Asker, polis, zaptıye, hafiye ol
mak üzere tam yetmi§ ki.fi. Ah· 
ııan tedbirler, yapılan jestler be
lli hem güldürüyor ,hem de k,zdı. 
nyordu. Bir küçük ile ihtiyar bir 
Barba ve orta yaşlı bir rum kat11-
hlnın bulunduğu söylenilen bu 
dükkAnın içinde, Befiktap Yıldız 
sarayı ile beraber havaya uçura
cak kadar büyük ve kuvvetli bir 
bomba varmıf. Bu söylenilen var
lıktaJd göze çarpan bQyiiltme de f. 
çln için güldürmüftü beni Titrek 
bir elin korka korka açtılı dükün 
kapısından içeri ben de gi?dbn. • 
Baılannda Süreyya oldufu halde 
Fehim Papmn bendelerl köte bu
cak, sürme dolap, lalldık eepet dl
c:likleylp karıftırmıflar, bir feY bu 
lanıayuıca dükkAnın üzerindeki o- - Hayır Paşa hazretleri, de-
dalara saldırmıflardı. dlm. Bana göstermeğe lüzum gör-

Ben de dükkAn sahibi ihtiyarla mediler bu beyler ve efendiler. 
kac:lınm hallerini gözlüyor, yüz. 
lerlnl süzüyordum. İki dakikabk Nazır Paşa birden köpürdü. 
bir inceleme ile ikisinin de suç- Bakıp ile, kızım saıu söy-
suzluğunu anlamış, yüreklerinde lOyorum, gelinim sen anla, kabi-
hainllk dejil, hainlerin korkusu linden söylediğini açıkça hisset-
olduğunu kavramıftım. A~lıyorlar, tlrerek bağırdı: . 
titriyorlardı. İhtiyara rumca sor- - Sen, dedi. Buraya boy gös-
dum: termeğe mi geldin. Senin işin bu. 

- Barba bunlar ne anyor bu- Haydi sırık gibi dikilip durma 
nada bWyor musun?.. karpmızda. Bir de sen bak şuna. 

Gaz tenekesinin başına geçtim. 
Kadın, ihtiyarın cevap verme- Bir bakı§, çevrilmek istenilen yi-

sine meydan bıraknw.lı. 
kirpiklerinde tane tane toplanan hudl dolabının, zaptıye nazınnm 
göz yaşlannı elinin tel'llle sildi ve: bqına örülmek istenilen kibar 

_ Billyorua Jdrye, dec:IL Para çorabının bütün hakikat ve ma-
kasası anyorlar. biyetlnl anlatmı§tı bana. Padişahı 

Acı acı güldüm ve: korkutan, ortalığı tellşlandıran, 
- YanhflDIZ var madam, de- bu kadar Pap ve Beyleri başına 

dim. Kua dejil bomba anyorlar. tophyan bu nesne bir bomba tak-
Bomba sözü karpsında kaduı lldiydl. İçi tutkaDı, bozuk a• ba-

ye, Süreyya ile arkadl~lan dn af
fı şahaneye kavupnuşlardJ. NasJl 
beğendiniz mi sayın okuyucuta.: 
nm? ..• 

By hidise açıkça bana anlat
mlfb ki, zamamn padişahı da ruh 
ve duygu itibarile, tıpkı benim gi
bi sakattı. Bu ruh ve duygu beni 
büsbütün korkutmuş, bayagı can 
ve ati kaygısına düşünnüftü. 

O gün, Fehim Pa§8Dın, yardak:
çılanmn hınçlı, hırslı bakışları 
altında ezile, büzüle saraydan ~ 
karken karanmı vermiftlm. Arbk 
bir fırsatım bulup İstanbuldan u
zaklaşacak:, bu kahbelerin dlyann
dan kaçacaktım. Fakat yapama
dım ki. O günden sonra Fehim 
Paşanıi:ı kızıl kanlı eli yak~ sa 
nlmış, yardakçılan peşime takıl

mıftı. Benim için rahat, huzur kal 
( De1'Clfın fJllT J 

Uyuyan bir kannca yuvası

nın o derinden derine ho
murtusu, toprapı ~ top
rak olan Alinin bajrma konUfD'UI 
idi. 

Alinin bain o sesi iç etti. Uzak 
bir yerde duyınuı olduğu Ole! nln 
çınlaylfl o sese örülerek gönlünün 
nescinl dokuyordu. İ§t9 bu mwdld 
ile Alinin gözleri aydınlandı, Göz
lerinin aydını ile Ali uzakta ümidi 
görüyordu. Ali bütün özleyişlerlle 
o ümlde tutunup serbest kalan, dl1t 
tırnak, kol ve bacajlle köstebek gt. 
bi çabalıyor, kazıyot', ekiyor, bi
çiyor, yetlftiriyor, olanca varlıtı 
ile, durmadan, dinlenmeden balu~ 
larlle tutundulu ümide, ufka dol
ru kant kant. kanaya kanaya ve 
kanadıkça, kana kana sürüklent -
yor, ve tırmamyordu. Nereye? Bu 
güzel güne§li, mavi göklü yeryü -
züne llyık insanlara, şetfaf gözlü 
insanlara liyık bir yeryüzüne dol
ru karınca kaderince çabalıyarak 
gidiyordu. Dünya o kadar süratle 
dejifiyordu ki, artık atadan kalma 
zeytlnliji, babadan kalma balı bek 
liyecek vakti yoktu. All acele eki
yordu, vaktin harıl harıl geçtiği

ni içinden çınlaYlflarla duydukça, 
bir eğlencede vakit iSldürmek ona 
bir i§ltence, toprap bir tohum da
ha serpmek, ona saadet oluyordu. 

Akpmleyln bir ~t'dak atım
da rençberler, ekiciler, tOJ>" 

lanınca, Ali artık topraktan başka 
bir şeyden bahsedemiyordu. Kar
pındakllerin dinleyip dJnlemedik
lerlnln bile farkında değildi. O bo
yuna meafelere,wıaldara, etrafında 
oturup onu cllnllyen imanlann u-
' 

zaktaJd varlıklarına konUfllyordu. 
Yüreji toprakta ldl. SevgiUsinin 
güzelliklerini sayıp dökmekten 
zevk alan bir ifık gibi konuşuyor
du. Samimiyeti sözlertne bir fal'· 
kı mahiyeti veriyordu. Dlnllyenler 
.. Yine kötürüm Ali dalga geçiyor!,, 
diyorlardı. Dlnllyenleriu en bece
rlkll, en kurnaz ve kOIDfUlannı en 
fazla mantara butırmlf olanlan l-
1e, "uç baba torik!,, diye bajın
yorlardı. Fakat onlara da tuhaf bir 
hal oluyordu. Angaryadan ve bq -
tan sava sava gördükleri işlerin. 

güzellijinl, yavaı yavaı uyanan ha 
yal kuvvetlerlle kavrıyorlar, gör
dükleri ifln tadına varıyorlar ve 
o lfte artık can ve baş verdikleri i
çin alay alay mandalin ağaçlan, 
tabur tabur limon ağaçlan, ordu, 
ordu portakallar, ökaliptüsler, yıl
dınm Bayezidin çala •.opuk, zorlu 
yürüyü§lerle getirip de Niğbolu 

otlan aruına gizledllf )'9Jliçerile
rln birdenbire otlu aruuıdaıı ldd
lltl sD>f, topraktan fıfkınyorlar, 

Kenen bir çıçe11 veya clllrlll bir 
•lacı yoktu. Neylesindi o sabıda
kl çiçeği? Denizci idl, ümit ufku
nun ötesindeki çiçeğe doğru enguı
llyor, yol aldıkça hürriyetlenl
yor, ferahlıyor ve seviniyordu. i
çinden bir Ole! çınlıyordu. Grana
lada yanak üzerinde gördügü ka&yl 

demetini batırlıYordu. O bakıl b.l
ıa içinde ötüyordu. Alinin kendi ik 
llmi de tıpkı orası gibt limon aja
cma çiçek açtıran, koyu yaprak 
kfimeıdntn arumdan altın yemif • 
Jer veren, püfür püfür rüzgArJan.. 
nı, uyuyan bir çocuk solulu gibi 
tatlı estiren bir lldimdi 

Ali ne yapıp yapıp İspanyaya 

doiru giden kayıklat'la kasya to -
bumlarmı getirtti. Ekti. Yetiştm

dl. J'ldanlan yollara, sala, aola, 
herkesin batapu sahip olduklan 
bahçelere dlkt.t. Aradan ylnn1 bet 
sene geçti. Ali artık ıhttyarlamJf
tı. Bir gt1n topalhya, topallıya bir 
sokak kenarından yürürken Uiak-

d lh ntı dolu, ortuuıa da bildiğimiz a, tfyar da titredilw, 'lallandı-
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rak olan g(lnefin ıpğınt topluyor
lar ve içi güneş dolu, hayat kum
kuması, Hidrokarbon bombası, al
tın yeıniflerlni bir trampet atep
le ölOmiln suratına fırlatıyorlardı 

u fi. Kafilede sekiz gelin 
vardı. Hepsi o Granatada g(Srdtllll 
Morenita gibi gülüyorlardı ve te
pelerinden tırnaklarına kadar, kim 
tarafından eJdldilfnl bllmfyerek, 
?akat ho§lanna ,tderek koparıp 
badi ellerlle takındıktan b.,a 
çiçeklerine donammflardL Ali yfl
Nlfnde bir l8DCI duydu. Göz1erl 
karardı. Bakıf1anm ~vDere dol 
ru ci&)diirdfl. Gazlerinde l8Vlnç 
vardı. Yıkılıp atürken yanıbaflakl 
kahveden fmclaclına kopıı Mutaf 
Hasan, 90D nefesi olarak gerilip 
Ole! dedlifnl ve rilzga?'ı kesilen 
bir yelken sfbl kollarında sarka 
kahverc:Ulfnl söyledf 

- İşte, dedl Bu SQreyya De üzerine koydum. Çakımfa kena- ~ '1...J 
Paşası varlıklı sandılar da Gç bin nndan keaerek bOtibı lçlndeldlert-

altın istediler bizden. Veremeyfn- :..~ clöJdOm. Alaylı bir ta- Reıele Kepek Katılır mı 7 
ce de bu kara lekeyi .ardOler. Al- _ Paplar, dedim. Bu, Allah 
lah baba acıauı btm. korusun Yıldızı havaya uçurmak 

B en kadınla konuşurken ya
kankl kattan acı ve açık 

küfürlerle kanpk bir yaygara tu
tam koptu ve yafdı başımıza. Bom 
ba bulunmuftu. Bir gaz tenekesi 
!~inde oldulu halde korkudan be
nizleri kül gibi aklaflDlf ild me
mur merdivenden lndlrlyot'lardı 
ld, madam da ihtiyar adam da ol
duktan yere yılJldı. 

On dakika 90nra bomba ds. bfz 
de Befiktat karakolunda, muhafız 
Hasan Papnın odasındaydık. Fe
him Pqa, Çerkes Mehmet Pap, 
zaptıye nazın Şefik Pqa da bir
biri ardına karakola gelmlflerdL 
Ömriinde bomba görmfyen, atmı
Yan adamlar gaz tenekesinin etra
fında toplanmışlar, içindeki bom
ban• tesirini ölçGyorlardL 

Yahudi Süreyya bombacıhkta 
ihtisas ve salAhiyet ulılbi bir a
dam kurum ve durumu ile bir fo.. 
nograf kovanı gibi ıtöyUlyor, pop
lar da dinliyorlardı. Onun dedi
flne bakılırsa, bu boınba yalnıı 
"rıldızı ucurmak detll, Botazı ka
payıp 'Osküdarla Beflktap biri"_!" 
tirecek bir kuvvetteydi. Aceıa :nu
balatasını bile çok geride bırakan 
bu ölçüsüz sözler tarpsında mu· 
hafız Hasan, Çerkes :Mehmet, l'e
htm Paşalar yan gözle zaptı,e na
tın Şefik Papya bakJyot, t.avırla
lile onu kayıtsızlık, fdarellzli1de 
IUçlamak ister gibi görünüyorlar
dı. 

Tabii zaptıye nazırı da bu bnab 
bakışlardan hele yabudl Silre)'Ya· 
llın attığı taflardan fena halde m
lnlıyordu. Bir aralık hayalı yar
dım diler Rfbi hüzünlii bir çehre1-
1e bana baktı ve: bü 

- Sadık efendf. dedi Sis -
tuıız mı bu bombaya!.. •art*
Patlamanın ınnm aeJınJtti 

4aık bir mrat1a: 

delfl a, içi bot bir su fıçısını iki 
metre ,..abele bile kaldırmaz. 

ıcuwet itibarile fenllk ~terin
de atılan top flteklerlnden de a
flllı. 

Sözlerim hazır olanlm.n bir 
kısmını güldilrmilf, bir Jcmı1D1 

da kOstürmüftü. 
Son perdesi komedlye ~en 

bu facianın oyunculan ne bera
ber, ild saat sonra sarayda, baş. 
kltip paşanın odasındaydık. Zey
tinburnu fltek fabrikasından r.ar
çabuk getirtilen Miralay İbrahim 
Beyle parlayıcı ve patlayıcı macf. 
deler mOtehassıaları da bu bom
ba benzerini yoklamıflar, lncele
mfflerdt. Sonunda verdikleri ra
porla beni de yalanlamışlardı. 
Çünldl onlar, bu kutudaki barutta 
patlama kablllyetinin de bulunma
dılım söylemlfler, yüreklerdeki 
endl,e ve tereddOtlerl bOsbütün 
stınµ§lerdi. Faclanm vfcdamtz ak
törleri. ihtiyar bakkal ile kansı ve 
ben 0 gece sabahlara kadat', Gazi 
Ethem Paşanın baskanlık ettllf 
hususi bir heyet tarafından 90rıu
ya c:ekilmiftlk. 

Sonunda yüudi SQreyya tle bir 
arkadaşının, çok zamandanberl 
ihtiyar bakkala ~z dalı vel'eftk 
'ÜÇ bin Ura istedikleri, dükklnd'l 
bulunan bombanın dil tenekeslle 
beraber, ara.ıtrmadan btr saat ev 
ve1, yine Süreyyanın adamların
dan 0 civarda zeytincilik eden f. 
zak tarafından bırakıldılı anlqal-

msfb. 

E rtesl sabah. saray adaleti 
~zleri ya'8rtacak. yürek· 

!eri sızlatacak bir tekilde göriln
milftil. Su(IUZlukları anlaşılan iJı.. 
ttyar bakkalla kamı y6z Ura lh-
98111 phaneJe. zaptrye namı Se-
flk Pmp itimat " ~ ........ 

KHMyll •lr oku)•--· 
Baet lJkı ........ ..... ~-
- .................... t halla-...................... 
bı..k ye1De71 taftlye etmJfler. 
Ok111aeamas da teerllbe etmlt: 

- Fayünm da slnnedlm ... 
iil. .. 

Diye yuıyor. Rem de, kendi
si siltl, ı.a tflrlll llAca lhtiyaa o
ı.. başka olnayaealara da iyilik 
etmek için, psete4e fJblml yu
JUDU istiyor ... 

Kepekten deva aramak, •tr 
amandanlteri hayllee moda ol • 
mıqtur. Fakat dofrwnma lster

seals, ben bu t8rl8 devadan ı...
lanmam. Bir kere, ita moda • aet• 
lM'lllJ ı.aıa unat..nadıinnn • btl
ytlk muharebe içinde çdmıqtr: O 
samanda Fransada bal1111ıU1 A -
merfbn onlasunda batday - her 
orduda oldafa siltl • bir nahk 
...-..., askere •el'llee eluneti 
kepekli andan pl._ep meebar 
olm11tlar. Kepebls ekmek yf//t • 
ken Amerlluıhlar lnldbudan eok 
tikAyet etlellEen kepekli ekmek 
Jiylnee Mrdeablre ferahlMDq • 
lar- O vllldttenbert de lnldHsa 
kartı kepek)i ekmek yemek mo
da olmUftar. Ba nym okayaea 
.m,.. ,. ......... oldaln11 yuü
ima itin, btlytlk muharebede be
del vennlt ve •afday 'IBlandan 
elanek balm• .. bile İatanltal
lalarda im eolmaan ılpflrse o-
tundan ekmek Yedilhd ell»ette 

ı..tuiar:. o ....... Ameıtbhla
nn kepeklf .._. yemeleri lmilm 
•arada llpfbp ot.dan elmıek 
yememize madll ohluimıdaa, ke 
pekten den mnmak .........._ 
de ned• •lldı bir hatıra 11:ran
dıdnlmı .. , .... t.kdlr .... _ v-... elaa7aemnma nll* ve
rilen 197, kepetl elmıelde deill, 
t.th iclade yenaekdr. Fllbt ke
pek ne için•• olana s.e kepek. 
tfr. Bafdayd kabala olddu leln 
ekmekte yenlbn•I )'Üqlk ahr 
da, erik ezmeline bntmMı; tlll
ha myHe, Nanattla Boe ...... kar-

la ekmek ,...... slW ··- - -nm. ....................... 
---~ .. ._ ... 

A ltnln •taçlara brp daydula 
88911. Ollll o bdar lçln için 

bir anlayıf ft pOrdttbt bir sabır 
vwl)oıda Jd, fhlenlann 11181'9lerl
nln •waldfmm Jr:endl kan daınar
larmda dll)'a1or. Alacm k8JD.. 
1er1, toprak içinde bir orkelt:ra 
sfbl kalalın& çalmıyor. Bu musfkl 
ancak ana topralm 10Juta olan 
muma\'I ~eıde bDanıp budak 
1anı7or. Şah Dhp çiçekleniyor, 
kopuveımlf ft ~DIUf çiçekler p.. 
bf kuf1arda, renk oluyor, 6tilı o
luyor, kanat pkırdaytflan ve ma
\'llerin mavbl oluyorı:lu. Ali ataç
Jarının b0yf1d1ilflntl kulalı tle 1-
flttlkçe, gönlil sevinçle zağlamyor, 
uzuyor, ve lanld bir el salıp ile e
Wt bir musildye el veriyor ve yi
ne kOfU)'or, yine cbldyordu ki, 6-
Jlaılıden dakfJralar çalml.. 

B u toprak ne tuhaf feydl. Ne-
bat olurdu, insan olurdu, 

baktı, azleyl1ı sevgi, ve sevinç o
lurdu. Şarkı olurdu, elektronlan 
uçar, gtln8fe gider ışık olur.iu. &. 
pulde yanar, yıldızda çakar, fim -
tekte yıldırır, kehkepnda parlar, 
fnunın bapnda ve bakıpnda 117-
clın1anın:lı. 

.-.Mll HUR HACI l lKIR TICARDHANESINDEiii!!i!!!• 
Fevkalade leziz 

MEYYALi NU GA 
Fiyatı 120 Kuruı 

A L I M U H I D D l ·N 
HACI BEKiR 

M•hsi: a.hç .... pı, Şulaıleti: Be,oila, Karakay, Kaclıkay 

- ---
Baı. Dlı, Nezle, Grip, Romatizma, 
Newalfl, .. n.,ık n . .... • lnlan•llf clerllal •eser. 

lcalttllCla , , .. 3 •• .. alı••Uır. 
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l\1illet Vapuru Battı Belediyede 
Yolsuzluk 
İddiaları 

ı-mn Şiddet~] . 
J Zelzele Oldu 

Fransız Başvekili 
Dün Korsikadan 

Tunus'a Hareket Etti 
Mürettebatından 19 KişiKayboldu, 

13 Vapur Karaya Oturdu, 
Birçok Yelkenli Parçalandı 

Makine 

Şubesi 

İşten El 

ve Sanayi 

1 İstanbul. 2 (A.A.) - Kandilli 

\ 

1 rasathanesi bu sabah saat altıyı 
36 dakika 45 saniye geçe şiddet
lice bir zelzele kaydetmiştir. Mer 

(Başı I tncide) 
1 
kez üstünün İstanbuldan 390 ki-

zoru olduğu halde Ajaccio limanına 
ı lometre mesafede olduğu tahmin 

Afrika arasında tabü rabıta olan a
danıza uğramamazlık edcmezdiın· 

Deniz bizleri birbirimizden ayırmak· 
ta olduğu zannında bulunmayınız. 

Tulon veya Marsilyadan Acaccio'ya 
gitmek bazı Fransız departımanla!l• 
nı yekdiğerinden ayıran bazı dağları 

aşmaktan daha kolaydır. Fransa, i· 
deal ve ümit birliğinin mevlüdudur. 
Fransa, bir takım tarihi tesadtifler 
ilcaatından doğmuş değildir, belki 
vatanın azametini temin etmiş o1an 
bütün eyaletlerinin hür ve muhtar 
birleşmelerinin mevliıdudur. 

(Başı 1 iacic!c) 
Bilhassa,, Millet vapurunun ıığra

dığı büyük kaza, şehrimizde duyu -
lunca, derin teessür uyandırmıştır. 

Dün saat 14 te Barzilay - Ben 
Jamen kumpanyasına mensup İkbal 
vapuru, acentasına Ereğliden şu tel
sizi çekm istir: 

''Zincirlerin kesilme"Ji dolayı
sile, gemiyi ayırmak imkanı c,l
madığından mecburen Güliinç 
deresi önünde kumluğa oturtul
mu~tur. Şiddetli futına te-siriJe 
manevra yapmak imkanını hu
lamıyan l\filJet vapuru da ;"\'anı

mızda batmıştır.,. 

Öğrendiğimize göre, Millet vapu
ru, telsizi olmadığı için faciayı haber 
verememiştir. Fakat, Ereğlide':l ge
len malUmat, felaketin, kaza:r.E'<lclere 
hiç bir yardım yapılamıyacak kad.ır 
ani olduğunu gösteriyor. Millet va
puru, Benjamen - Barzil~y acentası 

tarafından şilep olarak kullanılıyor

du. 
Kumpanya, bu gemi ile Zon~l

daktan ve 'Ereğliden lstanbula kömür 
naklediyordu. 

13 vapur karaya otuTda. 
Diğer taraftan, aldığımız maliima

ta göre, Karadeniz sahillerinin muh
telif yerlerinde, şiddetli fırtınn yü
runden 13 vapur karaya oturmuş, bir 
çok yelkenliler parçalanarak batmış
lardır. Bütün bu kazalara ve nüfusun 
zayiatına ait kat'i hiç bir naber alı
namamıştır. 

Yalnız dün sabah, bir çok vapın
lar? acentalanna telsizle fırtına gö
rülmemiş sekilde şiddetli olduğunu 
ve vaziyetlerinin tehlikede bulundu
ğunu bildirmişlerdir. Bu malumata 
göre, Şadan, Anadolu, Samsun, Me
te, İkbal, Tan, Kaplan, Galata, Yu
nan bandıralı Süter, 'Yunan bandıra
lı Nomikos, Vatan, Atila vapurlan 
karaya oturmuşlardır. 

Bunlardan Yunan bandıralı Noml

kos ve 'Vatan vapurlannm vaziyet
leri çok tehlikelidir. 

Şule, Bafra, Nazım, ve Demir va
purları da bulundukları limanlardan 
açılabilmişler. fakat açık denizde dal 
galarla mücadeleye mecbur kalmış

lardır. Bu üç geminin akıbeti hakkın
da son dakikaya kadar habt;r alına
mamıştır. 

Denizbankın Karadenizde seferde 
bulunan Canakkale, Erzurum, Gü
neysu, Karadeniz. Ege vapnrJan, 
dün telsizle aÇJk denizlerde bulun
duklarmı, fırtınanın evvelki aksam
danberi bütün şiddetile devam etti
ğini bildirmişlerdir. 

Geç vakit gelen malumata gfıre 

Karadeniz sahillerinde batan ve par
çalanan yelkenli ve kayık adedi, bir 
kaç yüzü bulmuştur. Bir çok yelken
lilerin de acıkta dalgalarla bo~1ı,:;tuk
lan, bocalad1klan bildirilmektedir. 

Vapurlan karaya oturan armatör
ler, dün, gemi kurtarma şirketine 

müracaat etmişlerdir. Şirketle mü
zakereler başlamıştır. 

Bugün anlaşmaya varılacıık v~ ha
va dindikten sonra kurtarma vapur
ları Karadenize hareket edecekler
dir. 

Diin gece sabaha karşı ~mat 2,30 da 
oğrendiğimize göre, Karadeniz<lc, 
şiddetli bir karayel fırtınası hala hü
küm si.~rmektedir. 

T elgral hatları bozuldu 

Fırtına ve tipi karada talu·ibat yap 
mıştır. Birkaçı istisna edilirse diğer 
bütün telgraf hatları bozulmuştur. 

Dün, Anndolunun ve Trakyanıa bir 
çok şehirleri ile telgraf muhaberesi 
yapılamarrııştır. İstanbul telgrafhane 
si, bütün telgrafları k'.ıydi ihtiyatla 
kabul etmiş, muayyen saatle .. d? yer
lerine gönderilemiyeceğini sahiph'ri
ne bildirmiştir. Posta, Telgraf umum 
müdiirlüğü, İzmitten başka nic bir 
merkezle temas imkanı olmadığım, 

tel rrraflnrın ona göre kabul edil!n<::si 
lfı.,.ım geldiğini İstanbul posta başmü
dürl.üğüne teblig etmi-ştir, Hatların 

bir an evvel tamiri içi1. lazımgelen 
tertibat alınmıştır. 

Fırtına, telefon hatbrım da boz
muştur. Ankara ile muhabere kesil
miştir. İzmitten başka Anadoluya bü 
tün telefon hatları bozulmuştur,Trak 

Müdürüne 

Çektirildi 
(Başı 1 ncide) 

ı girmiştir. O esnada bir deniz tayya-

1 

edilmektedir. * 
re filosu gemilere refakat etmiş ve 

! İzmir,2 (Tan Muh:ıbirınden)- şehrin üzerinde uçmuştur. 
.

1 

Bu sabah şehrimizd:! ikı zelzele Bunu müteakıp Foch ile Colbert ve 
oldu. Zelzelenin biri haflf, fakat sekiz bin tonluk üç kruvazör ve bun-

lara refakat eden üç muhrip demir ( ikincisi şiddetli oldıı. Bazı evle-
rin duvarları çatladı. Halk tela~- l atmıştır. Bahriye nazırı Camı:rnpin

chi refakatında eski .i<orsikalı nazırla uyanarak gecelik elbiselerile 

ği, memurluk ve makamına otoritesi
ni, hususi bazı eşhasın arzusuna alet 1 

ettiği, itfaiye vesaitinin mübayaası 1 

için hazırlanan şartnamede bir çok l 
yolsuzluklara meydan verdiği, çöp 
kamyonları mübayaası sırasında tan
zim olunarak belediye daimi encüme
nine verilen şartnamelerde fenni baz1 
yanlışlıklar yaptığıı memuriyetini 
suiistimal ederek beladiye tamirat 
atelyesinde kendisine ve başka eı;ha
sa ait otomobilleri tamir ve boyattır
dığı, bu suretle, memu:riy(;tini ihmal 
ve vazifesini suiistimal ettiği yolun
daki iddialar da tesbit edilmiştir. 

. t l !ardan Pietri ve Landry ile Korsikalı sokağa fırladı. Nüfusca zaym 

' 

bazı mebuslar olduğu halde rıhtıma yoktur. 
•--~~!!!iii~~!!!!ii~~~~~~~----~ •. çıkmıştır. Bütün şehir bnyraklarla 
==============·== donanmıştı. Heyecanlı bir halk küt

ilk kaTda Kartopu 

ya havalisile telgraf muhabereleri ta 
mamen inkıtaa uğradığı halde, tele
fon irtibatı kesilmemijtir. 

Bir çok hatlar tamamen b;>zuk ol
duğu için, gazetemiz, E:-eğlideki de
niz faciasına ait tafsilatı, Ankara yo
lu ile temasa geçmek :mretile ve teı... 
siz vasıtasile temin etmi~tir. 

Fırtına ve tipi, trenlerın seferleri
ni aksatmamıştır. Yalnı~, dün ak~am 
Ankara treni yanın saat rötarla ge
lebilmiştir. 

Kar yollan tıkadığı için, dün ci
var kazalara nakil vasıtaları işliye
memiştir. Yollann açılması için, et
rafta hummalı bir faaliyet vardır. 

Bir ev yıkıldı 
Fırtına, şehir dahilinde de bazı ha

sarata sebep olmuştur. Bebekte in
şirah sokzı.ğında Tahsine ait 133 nu -
maralı ev yağanJo:aT10.r1n t. iri. ne 
çökmüştür. Bina, ahşap ve üç katlı· 
dır. Alt katt:ı oturan Emine isminde 
bir kadınla iki çocu~u, k.-ndilcrini 
vaktinde dısarı atmak suretne mu -
hakkak bir ölümden kurtul~uşlardır. 

Boğazda deniz kazası 
Evvelki gece Boğazda, şiddetli de

niz yüzünden bir kaza olmuştur; 
Karadenizden İstanbuh gdmekte 

olan Suat isimli bir yelkenli, Tarab
yada İngiliz sefarethanesi önletine 
geldiği zaman, denizde bucalam!y.ı. 

başlamıştır. Yelkenlinin batmak üze
re olduğunu gören tayfa1ar, feryada 
başlamışlar ve o sırada Tarabyay'.l 
uğrıyan 66 numaralı Şirket vupuru
na seslerini duyurmıya muvaffak ol
muşlardır. Vapur, kazazedelerin im
dadına yetişmiş, mürettebatı:u kur
tarmış, yelkenliyi de sahil~ çekmiye 
muvaffak olmuştur. 

Dün saat 15 de Köprüd~n Boj!aza 
hareket eden Mehmet Kaptanın idare 
sindeki 65 numaralı Şirket vapuru 
da Ortaköy iskelesi civarında dalga
ların tesirile önüne düşen kayıkqı Şa 
kirin 2216 numaralı sandalını batır
mıştır. İçindeki tayfalar. kurt,,, .. Ji. -
mışlardır. 

Egede de fırtına var 
İzmir, 2 (Tan Muhabirinden) 

Ege denizinde şiddetli bir fırtına var 
dır. Çeşme sularında karay:ı oturan 
Hüdaya Emanet motörü dalgaların 

tesiri ile parçalanmıştır. İçindeki gaz 
ve benzinden ancak 3400 teneke kur-
tarılabi1mi:;tir. 
İzmirde şiddetli bir kış başlamış

tır. Şehre az kar yağmıştır. Fakat, 
soğuk çok fazladır. 

A nadoluda kar fırtınan 
Gelen haberlere göre, Ankarada, 

Bilecikte ve Orta Anadolunun bir 
çok yerlerinde şiddetli bir kar fırtı
nası devam etmektedir. Uludağda, 

yağan karın kahnlıgı 91J santimetre
yi bulmuştur. Bir çok yerlerde sühu
net nakıs sekiz dereceye kadar düş
müştür. Kocaeli Egenin cenup ta -
raflarında kar hütün şiddetilc devam 
etmektedir. 

Tavşancıl, 2(Tan Muhabirinden)
Senenin ilk karı dün ~ece yağmış.. 

tır. K:.ır fasılasız devam ettiği için, 
irtifaı 30 santimetreyi bulmuştur. 

Vebali Ziraat 
lesi resmi zevatı alkışl:ımışt1r. 

Bastiyada 
Bastia 2 (A. A.) - Otuz bin Basti· 

alı, saat 15,30 da Foch kruvazörün · 
den karaya çıkmış olan B. DaladierE 
harar~tli bir istikbal yapmıştır. . Vekilinin 

Boynuna Olsun 

Fezleke ve tahkikat evrakı. dün ak 
şam valiye verilmiştir. Ilu evrak, vi
layet idare heyetine gıde~ek, lüzum, 
yahut men'i muhakeme kararı orası 
tarafından verilecektır. Beledi.ye ri
yaseti, evrakın tetkikinden sonra 
Nusretin vazifesine devamını mu\·a
fık görmemiş ve kendisine işten el 
çektirmiştir. 

( Ba~ı 1 ıncic!e J 

larınızı, yerine getirmıye çalışaca

ğız. Bunların içinde yapılmıvanları 

veya geç kalm1ş olanları olur5a, ih
mal ettiğimize değil, henüz ~artları
nın ele geçmediğine hükn:ediniz.,, 

Nusret Kulinden boş kalan maki
ne ve sanayi şubesi müdı.irli.iğüne ve
kaleten belediye fen heyeti müşavi
ri Mustafa Hulki tayin dilmiştir. 

Tamirat Atölyesinde 
Tahkikat 

Diğer taraftan yine ayni müdürlü
ğe bağlı bulunan bele<liy~ tamirat a
telyesi hakkındaki tahkikata da de -
vam edilmektedir. Müfettişlel:', dün 
akşama kadar atelye müdürünün me 
suliyetini icap ettiren bir çok delil
ler tesbit etmişlerdir. Bu cümleden 
olaFak atelyede hususi e~has3. ait oto
mobillerin tamir edildiğiı liyakatsiz 
bazı ameleye usta maaşı verilmesi, 
benzin sarfiyatında yolsuzluk y~~pıl
mns~. fcnnt tetkikat. hnhan.cs\l~ kendi 

anıiri vaziyetinde bulunan maldne 
ve sanayi şubesi müdürü Nusretle 
birlikte ve aUeleri de beraberlerin
de olduğu halde uzun müdrJetA vrupa 
da kalmaları,bu yüzden bclediyE:yi 
bir çok masraflara sokmaları öne sü
rülen iddialar arasındadır. Tahkika -
tın ceryanı sırasında garaj müdürü 
Tarık,dün istifa etmiş, istifası vali ve 
belediye reisi Lutfi Kırdar taraın -
dan kabul edilmiştir. Yerine de 
belediye fen heyeti mühendislerin -
den Hasan vekaleten tayin edilmiştir 

Tahkikata müfettiş Kazım tarafın
dan yine devam edilecektir. 
Düşkünler evi müdürlüğüne tayin 

edilen müfettiş Bekir Zafir tarafın -
dan evvelce yapılan tahkikat ve dos
ya da dün müft!ttiş Kazıma devredil
miştir. Kazım, garajda meşgul olmuş 
b.ir çok kayitları tetkik etmiş ve bazı 
amelenin de ifadelerini almıştır. 

Konservatuar mutemedine 
işten El Çektirildi 

Konservatuvar mutemedi Ahmet 
Göker, konservatuvar için mübayaa 
ettiği 60 çeki odundan altı çekiyi ken 
di evine naklettiği hakkında ihbar 
yapılmış, bunun üzerine belediye 
müfettişleri tahkikat yapmış ve fez -
lekeyi dün akşam vali ve belediye re 
isine vermişlerdir. Fezlekede bu id -
dia tesbit edildiği için dün vazifesine 
nihayet verilmiş ve hakkında kanu -
ni takibata başlanmıştır. 

Makine Müdürünün 
Mektubu 

Pazar günkü nüshamızda bir sehiv 
eseri olarak adı, bir müddet evvel is
tifa etmiş bulunan belediye inşaat 
şubesi müdürü Sadettinin ismiyle 
karıştırılarak "İstifa eden Nusret,, 
şeklinde kendisinden bahsedilen be
lediye makine ve sanayi şubesi mü
dürü Nusret Kulin, dün, işten el çek
tirilmeden evvel bize şu mektu -
bu göndermiştir: 

Zirai kalkınma davası. halli güç 
davalardan biridir. F.:ıkat umumi 
menfaatleri şahsi menfaatlet'in fev
kinde tutan, ekseriyetin refah ve ı.:a

adeti için fertlerin menfaatini icap 
ederse fedadan çekinmiyen, planla, 
programla hareket ed~n. bugünkü 
geri kalışın büyük amıl•erindtn biri 
olan kırtasiyeciliği, jand:ırrna, tah
sildar, mültezim. mur:ıbahacı sıfat

larile köyün içine girip, köyl~iyü ce
bir ve zor ile canından bezrliren yan
lış idare ve tahakkümü kaldıran bir 
rejim, istediği kadar süratle v:ırama
sa bile, kendine çizdiği l;edefte çok 
yol alabilir. Yeter ~d. bu dava, bu
gün olduğu gibi bu kadM ehemmi
yet ve bu kadar samimiye~le kav
ranmış olsun. 

Türk demokrasisi, dah:ı geniş 

bir tekamül d~vresine gıriyor. 
Demokrasinin tekamülü tarfüine ba
karsak, ve zam~n ile muk::ı.'fese e 
dersek, atılan adımlnrın -rı,., Jr:ıdn .. 

hızlı olduğunu görebiliriz. Ce1a1 Ba
yar, diyor ki: "Biz halkt.an u7ak kal
manın zararlı olduğuna kani adam
larız. Bizim için esas, halkın fikirle
ri, halkın istekleridir. Eskiden dev
let adamları halk ne konuşmazdı. 
Çünkü halk ile konuşmak icabında 
halka hesap vermek demektir. Bun
ların sepetlerinde bu hesabı '\·erecek 
pamuk yoktu. Halktan korktukları 

için kaçarlardı. Biz halkı sevdigi.miz 
için, halkın ir_:indcn 'ıluui'!ıımuz için 
bilakis halka koşuyoruz. Bugünkü re
jim, halkın rejimi, halk için kurul
muş rejim, halk ile :mru1muş rejim

dir.,, 
Atatürk devrinde başlıyan, Kema

lizmin içine aldığı demokrasinin İs
met İnönü devrinde daha geniş bir 
tekamül devrine girdiğirıi görüyo
ruz. Celal Bayar. biz h:ıl'kla konuşur, 
halkı konuşturur, onun dileklerine 
cevap ve hesap vermekten kaçma
yız, diyor. 
Konuşabilmek, korkmadan, ürk

meden, bir vehme kapılır, bizi sus
tururlar endişesine kapıln,adan sa
mimi konuşabilmek ~iizel şey .. Din
lemek belki o kadar tc. tlı değil. Far 
kat her şeye rağmen dinlemeyi va
adeden Celal Bayarın bu sözlerini a
vuçlarımızı patlatacnk kadar Rlkışlı
yabiliriz. Fakat sözünden d0nerse, 
vebali Celal Bayarın boynuna .olsun. 

Belediye 500 Bin Lirahk 

istikraz Yapacak 
Ankara, 2 (TAN muhabirinden) 
İstanbul belediyesi beş yüz bin 

lira istikraz yaparak bugün derme 
çatma bir halde işletilmekte olan şe 
hir otobüslerinin imtiyaz hakkını 

kendisinin kullanması için Dahiliye 
Vekaletine müracaat etmiştir. 

Yalnız bildiğim esaslı meselelere 
temas eden bu tahkikatın filhakika 
bugüne kadar intaç edilmemiş olma-
sıdır.,, 

Nusret Kulin, bundan sonra mek 
tubunda tahkikatın bir an evvel bi-

Saat 8 de Başvekil Daladier bir 
motörle Foch'dan ayrılmış ve top ar 
tılmak suretile selamlanmıştır. Biraz 
sonra Başvekil karaya çıkrr.ış ve halk 
tarafından hararetle karşılanmıştır. 

Askeri kıtalar selam resmim ifa et-

Korsikalı üç genç kız, başvekile 

bir çiçek demeti takdim etmiştir. Mü 
teakiben başvekil, askeri kıtaatı tef· 

miştir. • tiş etmiştir. Muzika Marseyyezl çal-
Daladier, refakatında. amiral Dar- mış ve halk marşı hep birden tekrar 

lan, general Georges ve Vuillemin etmiştir. Halk, çok velveleli bir nü • 
olduğu halde evvela Büyiik Harpte . mayiş yapmıştır. Yirmi dakika sonra 
ölen kırk bin Korsikalı i~in dikilen halk polis kordonunu yararak baş -
heykelin önüne gitmiştir. vekile yaklaşmış ve : ''Yaşasın Fran-

Belediye Reisinin nutku sa, yaşasın Daladier,. diye bağırmı~

Kıtaat tarafından yapıla:ı. geçit res 
mini müteakıp Daladier belediye da
iresine gitmiş ve umumi br~lediye 

meclisi reisi Rocca-Serr:ı tarafından 
şu sözlerle karşılanmıştır; 
"- ·Vatanperverliğiır.izin hararet

li nefesi adamızın sem!lsını kaplıyan 
siyasi ihtilfillar sisini izale etnıi~tir. 
Bugün Korsikanın ruhu anavatanın 
mukaderatma tam bir itimatla hüku-

tır. 

Daladier, bir insan dalgasının sü· 
rüklemesile maktuller abidesine git
miş ve orada bir çelenk koyarak bir 
teemmül vakfesi geçirmiştir. 

Eski Korsikalı muharipler reısı 
B. Ferracci, bir hitabe irat ederek 
şöyle demiştir: 

"Silahlarımıza, karılarımıza ve be
şiklerimize yemin ediyoruz ki Fran
sız ya:;ıayacağız ve Fransız olarak ö -
leceğiz. 

Halk, hep bir ağızdan: "Evet, ye
min ediyoruz.,, diye haykırmıştır. 

met şefinin önünde eğilmektedir. 

Korsika çocuklarının sadakatı müş -
terek tarihimizin bütün sayfalarında 
kanh harflerle yaz1lmı~tır. B. Daladier, müteakiben çiçekler

Bin senedenberi geri kalmış olan le bezenmiş ve bayraklarla donatı! -
Korsikanın iki asırdan daha az bir mış olan caddelerden belediye daire
zaman zarfında bu noksJnını tamire- sine gitmiştir. 
den Fransanın yardım ve vesı.yetini 
hiçbir zaman unutmıyacat;,rız. 19 un
cu asrın bidayetinde edadımız dev-
rin bütün terakkiyatına bigane iken 
bizi bütün Fransa departmanlarının 
nan oldugu ıktısacrı r~ıcuı.ı ı\.c.n .. -;> ..... 

ran memleketin bu iyi 1 iğini de her 
zaman hatırlıyacağız. But'ada m~vt'u
diyetinizle anavatanın Korsikanın 

mukadderatına hiçbir zama11 lakayt 
kalmıyacağma dair bize kati teminat 
vermiş oluyorsunuz. Memleketimizin 
çocukları dün olduğu gibi yarın da 
Fransaya artan bir sa .. 1a!<at, gittikçe 
büyüyen bir bağlılıkla ınuhbele ede 
ceklerdir. 

Daladyenin mukabele•i 
Kendisine karşı verdiği cevapta Da 

ladier gösterilen hüsnü kabuldE>n do
layı teşekkür ettikten sonra ~zcümle 
c.iemiştir ki; 

"- Hangi eyalete mensup ('l}ur
sak olalım, biz her şeyden evvel 
Fransızız . Fikirlerimiz arasındaki 

münasebet ne olursa olsun her şey
den evvel Fransaya bağlıyız. Hepi
miz Fransızız ve Fransız olarak ka-
lacağız . ., 

Daladier, Fransa ve müttefik mil
letlerin hürriyeti icin ölen Korsika
lıların hatırasını selamlıyarak şöyle 
dem istir: 

"Adanızın mukadderatı üzerine 
şefkntJe eğilmemizi istediniz. Du hu
susta bize emnjyet edebilirsiniz. 
Fransa hükumetinin size hususi bir 
şefkatle baktığından emin olabilirsi• 
niz. Çünkü Fransız tarihi ne kadRr 
zengin olursa olsun, sizin tarihinizle 
de bir kat daha zenginlesrniştir., , 

Belediye dairesinde 
Halkın coskun tezahürleri arasm

da Prefelik binasını terket•ikten son-
ra. belediye dairesine gitmiş olan 
Bay Dnladier'ye, orada şarap ikram 
cdilmistir. 

Belediye birinci reis muavini B. 
Fabriani. Napoleon müzesi lıalir.e ge
tirilen merasim salonunda hoşamedi 
temennisinde bulunmuştur. 

Başvekil, heyecanlı bir nutukh mu 
kabelede bulunmuş ve ezcümle şöyle 
demiştir: 

Kalabalık o derecede fazla idi ki 
Başvekil belediye dairesine girmiye 
güç halle muvaffak olmuştur. 

Başta'° belediye reisi, bir hoşame
di nutku irad etmiş, bunu müteakip 
~ ... 3. - • ....... han" .,...,,ka'b...le 
de bulunarak Korsikanın Ken ısm. 
hararetli surette karşılamasına tel -
mihte bulunmuştur. 

Fransa bir karış bile toprak 
vermiyecektir 

Londra, 2 (Hususi) - Fransanın 

Roma sefiri Romadaki Fransız ko
lonisini oofarethaneye davet ederek 
kendilerile bir görüşme yapmıştır. 

Sefir bu görüşmede İtalyan istek
leri karşısında Famsanın hattı hare
ketini izah ederek Fransanın hiç 
kimseye müstemleke vermiyeceğini 

ve arazisinden fedakarlık etmiyece
ğini, Fransızlarda zaaf tahayyül ede 
rek ümitlenenlerin büyük bir hayal 
sı~kutuna uğrıyacaklarını söylemiş -
tir. 

Bay Chamberlain'in tebarüz. 
ettireceği noktalar 

Londra, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
nın muhabiri bildiriyor: 

Fransadan ikinci derecede olsa 
bile bazı imtiyazlar alabilmek ıçın 

İtalyayı müzakereye girişmeğe ic • 
bar eden Fransamn tarzı hareketi 
Londrada meşru hatta mahirane ad
dedilmektedir. 

Chamberlainin etrafında bulunan 
lar başvekilin İtalyan taleplerirun 
meşruiyeti hakkında münakaşaya 

girişmiyeceğini ve umumi şekilde 

bazı mülahazalar dermeyan etmek
le iktifa edeceğini söylemektedirler. 
Başvekil bilhassa şu noktayı teba 
rüz ettirecektir. 

Cibutide iktısadi vaziyet 
Cibuti, 2 (A.A') - "Havas a~an· 

smdan,, : İktisadi hayatın para fık· 
danı yüzünden betaat kesbetmiş ol
duğu Habeşistanda bir nebze ~ale -
yan hüküm sürmektedir . Büyük 
merkezi müstesna olmak üzere mem 
leket, itaat altına alınamamış biı 

haldedir. 
Cibutinin iktisadi hayatına karşı 

bir boykot hareketi teressüm eder 
görünmektedir. 

''Ben istifa etmedim ve buna hiç te 
niyetim yoktur. Muhittin Üstündağ 
zamanında hakkıtnda tahkikat yapıl
dığı doğrudur. Lakin bu tahkikat, 
mahiyetini gazetelere yazamıyaca -
ğım bir sebepten dolayı tarafımdan 
talep edilmiştir. Tahkikatın durdu -
rulması için Muhittin Üstündağ ta -
rafından emir verilmiş olduğundan 
haberim yoktur. 

tirilmesi için ~ifahen alakadar ma -
kamlara müracaat ettiğini de ilave 

"Sizinle biraz akrabalığım var, 
çünkü çocuklarımın kanında Korsi
ka kanı cevelan ediyor. Fransam.1 ı;e
lamını İmparatorluğuna götürmeğe 
giderken Akdeniz yollarında, bu yol
lann Fransız teşebbüsünün ve Fran
sız kahram:ınlığınm yollan haline 
gelmesi anında, ana vatanla Şimali 

Transit komisyoncularına bütün 
İtalyan mallarını Habeşistana cloğ'l'u 
yola çıkarmaları emri verilmiştir. 

Burada1'i İtalyan general konsolosu 
Romaya gitmiştir. 

Cibuti halkı, sükunetini muhafa
za etmektedir. etmiştir 
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Her Eve Lazım Olan 
YENi 

T. İS BANKASI 'nın 
uk Ansiklopedisi 9 3 9 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

LİRA MOKAFAT Müessesemiz tarafından neş
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü

tün malumatı bulabilir. 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü

tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

.:.:~\~~N .. " ~ e;şrly~t . ~-vi ·· 
:· · · : ·. ... . . :. " · l s t a n b Ü l · · ~. 

... . . : . - . '. . -. ' ' . . :· 

mektep talebesine aynca tenzilAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
~~· bütün ilkmektep öğretmenleri 
ıçın en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş mallı.mat ile zen
ginleştirilmiştir. 

. ~ser hakkında bir fikir edinmek 
ıstıyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
da va bir broüşr göndeririz. Bu b .. . ro-
şur sıze Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

, ,ı 

1 

ISTANBUL.OA TAN MATBAASINA 1 ı 
YenJ Cocuk Ansiklopedlst bl"O$(lrün
den bir tane göndermenizi ve mu-
allimlere ait son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

1

1 isim: • : : ; 
1 Adres: : : : : 

. ; . .. 
• • • 
• • • • • • • • ... '"'""" &IH 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Temmuz, 26 Ağustos, 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

lllURW• iKRAMiYELER: 111 

il 

1 Adet 2000 
5 il 1000 
8 " 500 

16 " 250 
60 " 100 
95 .. 50 

250 il 25 

435 

T. iş Bankasına Para Y ahrmakla 
' 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM Olmaz, Ayni Zamanda 
Yalnız Para Biriktirmiş 

Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

6 ...................................... . 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 10010001000 Türk Lirası 
Sube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
___,,,......_._.,,.,,,~ 

. ~ . 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat TI:ınkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsa,Iarında en a· 
50 l:rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfin· 

göre ikramiye dağıtıJacakhr. 
4 Adet ,,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,. 

40 ,, 100 n 4,000 ,. 
100 n 50 ,, 5,000 ,. 
120 ,, !10 ,, 4,800 ,, 

160 " 20 ,, 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a!"ağı 

düşmiver.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektır. 
Kuralar senede 4 defa, l EylUl, 1 Bi.rincikfınun, 1 Mart ve 1 Hazi-

ran tarihlerinde çekilecektır. 
............................. , ................ # 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniytt Sandığına borçlu ölü Bay Hasan varislerine ilan yolu ile 

tebliğ 
Bay Hasan Anadolu kavağında iskele caddesinde eski 89, 95, 91, 93 ye 

ni 12/12, 13/1, 13/2, 13/3 numaralı iki dükkan ile ild hane ve bir bap 

ahşap kayıkhaneyi birinci derecede ipotek göstererek 30.4.928 tarihin

de 1150 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 750 lira borcu 27.5.938 

tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyan ve masarifi ile beraber 

borç 1710 lira 99 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 

mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarna

me borclunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş 
ise de borçlu p asanın Şilede öldiiğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamış
tır Mezkür kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan sure
tile yapılmasını amirdir borçlu ölü bay Ha~an miras~ıları işbu ila1: ta~ 
hinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandıgımız:ı mu~ac~~tla murıslerı 
nin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şaytın bır ıtırazları varsa 
bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipateği kurtarınazl~r veya başlayan 
.__,_ı.b· 1 d · · de durdurmazlarsa ipotekli gayrı menkul mezkur 
1.<U1: ı usu aıresın A • 

kan ·· s d k a satılacaktır Bu cihetler alakadarlarca bilinip o-una gore an ı Ç • • •v• 
na göre hareket edilınek ve her birine ayrı ayn ıhbarname tebligı ma-
kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

1 ~-------H_a_r_ic_i __ A_s_k_e_rA_ı_K_ı_+a_a_+ __ ll_a_nı_a_r1 ______ 1 
Tümen arazozlarının ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı mal

zeme Ko. da mevcut nümuneye göre satın alınacaktır. Taliplerin 9/1/ 
939 pazartesi günü s3.at 15de Kırklarelinde tüm satınalma komisyonuna 

gelmelerL (752) (24) 

Parça Cinsi 

4 Verici Hortum 

4 Alıcı Hortum 

25 şer metre olacak ve birbirine her 
iki baştan rekorla bağlanacaktır. 
25 şer metre olacak ve birbirine her 
iki baştan rekorla bağlanacaktır. 

* Pınarhisar piyade alayı kin 100 adet Marsq~a hiremirli oazarlıkla sa-
tın alınac<> trt 'T'-1 · ' • _.. ~ u;eue :ı. l!'Rnnafiiıa · K:CIJ'ntsy-Oiiu-

- ----~u"ttt hn. (753) (25) 

145,000 liralı: ahşap iskeletli, j bilirler. Taliplerin kanunun 2 - 3 
145,000 liralık çelik ıskeletli erat cü maddelerindeki vesaikle temi-
eğer takımları ayrı ayn kapah zarf nat ve teklif mektuplarım bc.lU gün 
la eksiltmeye konulm1ıştur. Ah- ve saatten bir saat evveline k&dar 
şap iskeletli eğer takımlarının be- Kırklarelinde Tüm satınalma ko-
herinin 92 lira, ç-elik iskeletli eğer misyonuna verm*elerL (754) t26) 1 
takımlarının beherinin l 07 lira fi-
yat tahmin edilmiş~ir. Her padinin Kars garnizonu için 400 ton, Ar-
ilk teminatı 8500 lira o'up şartna- dahan garnizonu için HO ton. Sah- 1 
mesi 750 kuruş mukabilinde An- nalar garnizonu için 6 Oton un ka- / 

k d k 
. d palı zarfla eksiltmeye konulmuş _ 

ara a omısyon an alınır . .'üışap 
iskeletli eğer takımlarının ih~lcsi tur. Kars için a1ınacıık unun tah -
19-1-939 perşembe günü sao.t on rnin bedeli 52.000 lira teminatı 
birde ve çelik iskeletli eijer ta~nm- 3850 lira, Ardahan için alınacak 
Iarının ihalesi de ayni gündE• c;aat unun tahmin bedeli 21.000 lira ilk ı 
11.30 dadır. Eksiltmeye gireı::ekle- teminatı 1575 lira. Sahnalar ıçin a-
rin kanuni teminat v~ 2490 sayılı lınacak unun tahmin b-:?deli 8400 li-

kanunun 2 _ 3 cü maddelerinde yazılı ra. ilk tC'minatı 630 liradır. Eksilt-
belgelerle birlikte ihale saatinden meleri 19-1-939 perşembe günü 
bir saat evvel teklif mektuplarını Erzurum As. satınaJma komisvo-
Ankarada M. M. VekAleti sahl'lalma nunda yapılacaktır. Ardahan unu-
behemehan bir saat evvel Ankara- nun eksiltmesi ayni 5ıin saat l O da 
da M. M. V. satınalına komisyo - Sahnalar ununun eksiltmesi ayni 

gün saat 11 de. Kars 'tnunul'l ek
nuna vermeleri. (74tJ) t6) * siltmesi ayni gün saat 15 de yapı-

. D~yl~t pe_miryolları ve Limanları işletme U. :idaresi ilanları 
-~ • • ' # ,. .. ' ~ " - - .. ...... • 

Muhammen bedellerile mıktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 gıirup 
m_al~e~e ve .. eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere hizalarında 
bıld~ılen gun ve saatlarda Haydarpaşada gar binasındaki satınalm.a 
komısyo~u ta.rafından açık eksiltme usulile satınalınacaktır. 

B~ ışe. gırmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu
ruba aıt hızalarında yazılı muvakkat teminatları ile birlikte ek ilt _ _ . s me 
gunu saatıne kadar komisyona müracaatları lazı.:ndır. 

Bu işe it şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktdır. 

1 .- 12600 kilo kalafat işleri için külçe kurşun muhammen bedeli 
3528 lıra muvakkat teminatı 264 lira 60 kuruş olup açık eksiltmesi 
19.1.1939 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

...... 2 - 48 adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1 ?o~ Ji-
---· ~~ .. -- .,., ıaa 210 Kartı o-ıu ık iıl"'iıll' perşembe günü saat 10,30 da yapıl kt P aç cksntmesl 19.1.1939 

3 
. aca ı~ 

- 500 ~ılo hayvani kıl muhammen bedeli 1987 lira 50 kuru ve 
muva~k~t temınatı 149 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi 20 11939 !u -
ma gunu saat 10,30 da yapılacaktır. · · 

tı 12~ ~ 5oo kilo sırım muhammen bedeli 1600 lira muvakkat temina-

t 
ıra olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cuma günü saat on buçukta 

yapı acaktır. (19) 

* da H~u:ammcn bedeli ~ 725 lira _olup 9.1.939 paı:artesi günü saat 10.30 
y arpaşada gar bınasındakı komisyon tarafı d . . 

yapılacağı ilan edilen 150 adet demir l b n ~n .. açık :ksıltmesı 
. e ara asının gorulen ]uzum ii% 

rıne satın alınmasından sarfınazar ecrıd·~· d b . . e
feshedilmiş olduğu ilan olunur. (18) ı ıgın en u ışe aıt eksiltmenin 

İktısat Vekaletinden· v . • 
ekaletimiz iç ticaret umum mu··d·· ı··~·· "h . . (Lo . ur ugu ı racat kont 1- ı-kı 

ıçın uıs Schopper) marka (9) ad t h kt ı· . ro or u er 
t
. (

3
) e e o ıtre aletı (6) d t E .. 

ı adet kalbur makinesi ve (3) adet ha . • a e tuv ale 
22.12.938 tarihinden itibaren on be .. ssa~ terazı satın alınacağından 
muştur. ş gun mudde1.le eksiltmeye konul-

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli (3114) ü bin .. .. . 
olup muvakkat teminat parası (233 ) l" ( ı:; yuz on dort lira 

2 _ A ık . ıra 55) kuruştur. 
ç eksıltme 9.1.939 tarihine tesadüf ed 

at onda vekalet levazım müdürl ""ğ·· d en pazartesi günü sa 
. . u un e yapılacaktır 

3 - Talıplerın f"'rtnameyi go··rmek t . . ·· A ve emınat pa ı uzere nkarada le\ n mu··d·· l '"v·· t ra arını yatırmak · ur ugune ve t b 1 · 
ihracat kontrölörlüğ. ıe müracaatlar ·r 

1
s an u da Iktısat Vekfileti 

- J ı an o unur. (5244) (9420) Hepsine tahmin edilen fiyatı lacaktır. Teklif mektuphın işbu 
50,500 lira olan 1,500,000 metre saatlerden birer saat e:vvcl komis-
gaz idrofil 22-2-939 çarşamba günü yona verilmiş veya posta ile gön- ~ .. Dr. Suphi .Şenses • Asliye "Oçüncü Hukuk 1\<l hk . d a c -

mesın en: 23 8 929 t ih' d 
saat 15 de kapalı zarfla satın alı- derilmiş bulunacaktır. Şartname-

kt hk t 
si her gün Erzurumda komis,-on-

naca ır. eminat :)775 lira o- ~ 
lup şartnamesi 253 kuruşa Anka- da görülür. (751 (23) 

rada Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi- * 
recekler kanuni teminat ve 2490 sa 505 ton Bursa ve 45 ton Mudan-
yıh kanunun 2 - 3 cü maddelerin- ya garnizonu için ki, ceman 550 
de yazılı belgelerle birlikte tE:klif ton levamarin kömürü 4-1-939 çar-
mektuplarını eksiltme saatinden şamba günü saat 11 de kapalı zarf 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. ile eksiltmepe konulmuştur. Mü -

nakasa Bursada Tüm satınalma 
satınalma komisyonuna vermeleri. komisyonunda yapılacaktır. İlk te-

(748) (6) minat 863 liradır. Şartnamesi İst. 

* Kırklareli Tüm bi .. liklerinir. ih- Levazım amirliği satın alma 
tiyacı için yetmis bin ki~o pila:dık komtsyonunda ve Bursada Tüm 
pirince talip zuhur etmediğinden satınalma komisyonunda görülür. 

İsteklilerin belli saatten bir saat 
ve evvelce verilen 22 kuruş 74 san-
tim fiyat makamca pahalı görüldü evveline kadar teminat ve kanuni 

vesikalarile müracaatları. 
ğünden mezkur pirinç yeniden ka-
palı zarfla eksiltmeye k.r;nulmu~ _ JI.. (717) (9239) 
tur. Beher kilosunun muhammen Müstahkem mevki ihtiyacı için 

yapılacak bir tavla kapalı zarf ile 
bedeli 25 kurus olup ilk teminatı ks e iltmeye konulmuştur. İhalesi 
1312 lira 50 kuruştur. lhaleı:ıi 23 - 16-1-939 pazartesi günü saat 16 da 
1-939 pazartesi günü saat 15 dedir. Müstahkem mevki satınalma kÖ-

İstekliler şartnamesini her gün misyonunda yapılacaktır. Yaptın _ 
Kırklarelinde komisyonda göre- lacak tavlanın keşif bedeli 19038 

1 draryolları hastalıkları rnUtehasııısı 
Beyoğlu Yıldız slnema!lı karşısı Lek

lı>r nP:ırtımnn. FakirJrrı> nnr:ı~17 
Tel. 43924 

lira 38 kuruştur. İlk teminatı 2310 
liradır. Bu inşaata ait hususi ve 
fenni şartnameleri ve planları An 
kara, İstanbul levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda ve Çanak -
kale Müstahkem mevki satınalma 
komisyonunda görülür. İsteklile _ 
rin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla bu bina işini miıteahhi
dinin ve mühendisınin muvaffakı
yetle yapmış olduklarına daır ve
sika ve Nafıa Vekaletinden chliyel 
ve müteahhitlik vesikatarile ilk 
teminat veya banka mektuplarile 
beraber teklü mektuplarını havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını iha
le günü olan 16-1-939 pazartesi gü 
nü saat 15 e kadar Çanakkale Müs
tahkem mevki satınalma komisyo
nuna vermeleri. Postada vaki ola:. 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(739) (9486) 

. · · ar ın e ev _ 
lendıği Eth k . em ızı Şazıve Sa ·-
yeyi tarihi nkitten bir a~· so mbı 
sad y h 1 . nra o 
. . ıgı. a de her nasılsa nüfusa tes-
cıl edılmediğinden bflh ·ı A .. sı e talakı 
vnkıın tesciline karar ver·ı . 
h kk mesı 

a ında Hasan Özbek t f d K ara ın an 
. asımpasada Yahya K~h h 11 . . a ya ma -

a esın~e Aşıklar cadddesi 3 No. 
da mukım mumaileyh Ş . S . azıye a-
mıv" alevhine hk . · 
1783 No ı d ' m:ı emenın 938/ 

~ u asvası ile ik 
nan davadan dolav ame olu-
ravi tebliji: J;?Önd .1 M. alevhe be
reti M alevh n e~ılen arzuhal su
aahı te

0

rk-..J gosterilen ikamet-,. <---uerck yen· . b ı· . 
duğundan hah· ısı e trsız ol-
makla verile ıks şerhle iade olun-

n arara tevfik d" 
vanhaneye talik d"l . an ı
M ale ·h ş . e 1 m s olmakla 

• J azıye Samiyenin bir 
zarfmda müracaatla m k ~ ay 
hal suretini tebellüğ e~~et;l': ~_:zu
mu ilan olunur. sı uzu-

Sahibi ve N . 
eşrı;yat Mıiıfürü R ı · ı 

LAır·· ö a ı 
u ~ D RD0NC0 Gazetecilik ve 

Neşrıyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 



'KRiPTON seyesiii<fe gOndOz tşıöı gibi 
bembeyaz ve sonderece idareli bir 

,tenvirat elde edilmiştir. 

'TVl'IQ:.ftAM'ın ampullarının içine koymaOa muvar
faıc olduQu KRiPTON gazı, havada nadır tesadOI 
edllen ve pek gUç zaptedllen bir gazdır. t< RIP TON 
gazının molekUllerlnln hueualyetterl a ay e 5 I n d ı 
TUNGSRAM KRiPTON ampullarının aydınlıQı tama· 
men beyazdır. Yani gOndUz ı•ıOının temlzllQlnl ve 
••ffaflıQını haizdir. KRIPTON'un mevcudiyeti elek· 
trlk cereyanını ı'ıO• tahvll eden en birinci amlldlr, 
Aynı cereyan aarfllt TUNGSRAM Kripton ampulları 
kat kat fazla ı'ık temin ederler. Bu sayede ampul• 
ların kararmaeı ve bozulması aegerl dereceye in · 
mlştlr. Bundan dolayı e ı ek t r 1 k ampı.ılu alırken 

TUNOSRAM KRIPTONLARI tercih etmellıinlz 

TAN 

Levazım .Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 No. lu dikim evi için dört a
det şakuli kesim makinesi ve te
ferruatı 9-1-939 pazartesi günü sa
at 14 de Tophanede İstanbul leva
zım amirliği satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak -
tır. Tahmin bedeli 1796 lira, ilk 
teminatı 134 lira 70 kuruştur. Şart 
name ve resimleri komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika -
larile beraber belli saatte komis -
yona gelmeleri. (448) (9366) 

* Askeri preventorium için iki a-
det bakır Termosifon ile çamaşır 

kaynatma kazanının pazarlıkla ek
siltmesi 4-1-939 çarşamba günü 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bede
li 320 lira 45 kuruş teminatı 48 li· 
ra 7 kuruştur. Keşfi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (449) (9367) 

• 2,600 adet muhtelif kuvvette 
Osram, Tungsram, Filips, markalı 
elektrik ampulü 6-1-939 cuma gü
nü aats 14 de Tophanede İtasnbul 
Levazım emirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin teminatlarile beraber bel 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(463) (9536) 
Topçu okulu için 250 liralık ben

zin 10-1-939 salı günü saat 14.30 
da Tophanede İstanbul levazun a
mirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin belli saatte tüzde 15 temi
natlarile beraber komisyona gel -
meleri. (465) (20) 

* 50 ila 100 adet elekhikli işaret 

3 - 1 - 1939 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını h.aber veriyor : 

Ci .• 1 r p. 
Hemen ASP 1R1 N ; grip, soğukalgınlığı ve ağr.ıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

1 

ısrarla 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

BU 
"Sirop Pectoral,.. 

·a O UR LA BiRADERLER 

feneri 10-1-939 salı günü saat l 5 
de Tophanede amirlik satınalma 

komisyonunda pazarlıkla eksıltme
si yapılacaktır. Nümunesi komis
yonda görülebilir. BP.herinln tah
min bedeli 530 kuruştur. Yüzde 
on beş teminatlarile hP.l!i s::ıatte 

komisyona gelmeleri. (4G6) \21) 

Sski ve yeni bütün öksürükleri 
1eçirir, balgam söktürür, bronş
lan temizler, nezle ve gripten 
'<0rur, göğüsleri zayıf olanlara 

l&TANBUL. A N K A R A 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 il n 480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ·" 24 il il 580 .. 
Ereğli Bez Fabrikıuı ,, 24 .. il 580 " 1 O Balyalık ıipari9ler için •• .. 575 il 

15 • " ,, .. " 
570 .. 

25 
"" 

,, 
" .. " 

565 il 

50 .. " ,, .. " 
560 

" Fiatlarla fabrikada teslim şartıyle satılmaktadır. İplik müsteh -
tiklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri moka-

bilinde ihtiyaçtan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 nu
maradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği 

milstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnu Ereğli 

fabrikasına siparJş edebilecekleri ilan olunur. 

TÜRKİYE 

SEKER FABRiKALARI 
' Anonim Şirketinden : 

Müessesemize Üçüncü Parti olarak küp ve kristal ecnebi 

şekeri satın alınacaktır. Şartn•rnesi Bahcekapı Tathan 42 nu

maradan isteyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 Per9embe günü ıaat onbire kadar tekhf 

mektupları f&rtname eıaalarma göre kabul edilecektir. 

. . 
1 Z M 1 A 

* 9800 kilo yatak1 lıt pamuk 4-1-
bilhaı.sa şayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu ıs 

DİŞTABİBİ :-

939 çnrşnmbn günü snnt 14 d~ Top
hanede ht n ul 1 vazım nmırliği 
satınalma komi yonun'.i~ pumc.r lılc 

la eksiltmesi yapılncakt1r. Tahmm 

~dcli 4116 lira. ilk teminatı 308 ı ~~~~~a~~~~~~Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
lira 70 kuruştur. Şartname ve nü-

1 BÜRHAN . CEM 1 
İstimlak yüzünden taşındı 

• Ankara caddesi Adalet hanı• j 

munesi komisyonda göri.iliir. İs
teklilC'rin kanuni vesika!nriic bera
ber belli saatte komisyona gelme
leri. (452) (9370) 

, ' 
ı TÜRK HAVA KURUMl f! 
1 Büyük Piya s 

Oçüncü lieıide: 11 lkincik'1nun 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiı olursunuz. ............................................. 

Atesci Ustası Alınacaktır , 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kırıkkalede fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere 

iki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subayla
rından veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
masında ihtiyat subaylığını üa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların is
tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatları (10) 

- - --·------
, .......... •eaı11 ........ ..,mı1 .. !ll!llBm!!l!!!l'!!!!!!!'!l!l!!!!!!!:t'!li .... 

Ar ad Büyük Far Va 
Pertev çocuk pudrası. şimdiye kadar hiçbir benzeri tnrafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için 1-ıazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi ( Talk P dra ) ları ile 
karıştırmayınız. 

Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Ak
saray yangın yerinde Çakırağa mahallesinin Sultancamii ve Bodrum 
sokağında 60 ıncı adada 1690 harita numarada yüzsüz 56,39 metre mu
rabbaı sahalı arsa alakadarları arasında pazarlıkla satılacaktır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 10 lira 
57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 6.1.939 cu
ma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (9293) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Diş tababeti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir daktilo 

luk açıktır. "Daktiloluğu isteyenlerin Fransızca, İngilizce, Almanca li -
sanlarından birine vakıf ve tercümeye muktedir olması şarttır.,, Talip 
lerin Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaatları. (3) 

So hdın1111, rakl· 
llelerlnde• fazla ıU· 
111 ıoruıı. Uk nasıı 

BİR AV : SONRA'iıJ 

•• •k••• ...... .. ••••• 
OIMtdıjın ct•Uını "'•••· 
Hiç bir .. kll il• kuar ıı.ı:ıt 
90t11nmldla urgolla. 

EVVELCE ZEYTINYA~t t 
ŞiMDi PALMOLIVE 

T 
.... .. .. ,.. . .. 
kalaca-

Hergua bıalerce lcadıalar, uytioya
tıoın cıld ü:ıc:nndck.i faideh teııinai 
medediyorlar. Bayanlar. sız de onlar 
rıhı, sabah ve akşam PALMOLIVE"ıa 
fazla kabllrmış lı:öpüt\i ile yüzünüzü, 
boynunuzu ve omuzlarınızı masaj edi· 
oıı. Biliihara evveli sıcak ve ıonra dı 
aoQ'Uk ıu ile yıkayınız . Terkıbindelı:i 
zeytıoyıQ'ı ıayesiode PALMOLIVE me• 
aamelerı temızlf'r, beşPreyi , yumuşatır 
ve tatlılaştınr ve bittabi teo parlayıp 
acnçle,ir. 

P ALMOLIVE o kadar ucuulur ki 
ek.eri kadınlar, ouu yüz .,. banyo 
için de kullanırlar. 

Kitap, gazete. mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klişe 

işleri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Telefon: 24310 ------' 


